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บทที่ 1 
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ 

 
ปริญญานิพนธ์เป็นบทเขียนหรือวรรณกรรมทางการศึกษาเฉพาะทาง ที่มีการน าเสนอผล

การศึกษาหรือผลการวิจัยที่นักศึกษาได้วางแผนและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีประเด็นของ
การศึกษาที่ชัดเจน น าเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน วิเคราะห์และวิจารณ์ผล
อย่างมีหลักการ ซึ่งจะต้องมีการศึกษา อ้างอิง ค้นคว้าเพ่ิมเติม ดังนั้นปริญญานิพนธ์จะต้องมี
แบบฟอร์มหรือรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์และสะดวกส าหรับผู้จัดท า รวมทั้งเป็น
การช่วยให้การเก็บและตรวจสอบของทุกภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรีเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญานิพนธ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ ส่วนอ้างอิง ส่วนภาคผนวก และ
ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์ 

 
1.1 ส่วนน า 

ส่วนนี้หมายถึงส่วนต่างๆ ในตอนต้นของปริญญานิพนธ์ ซึ่งนับตั้งแต่ปกนอก ปกใน ไปจนถึง
สารบัญ โดยมีส่วนประกอบและรายละเอียดเรียงตามล าดับ ดังนี้  

1.1.1 ปกนอก  
ปกนอกของปริญญานิพนธ์เป็นปกแข็งสีน้ าเงินเข้ม  ตรามหาวิทยาลัยและตัวอักษรทุกตัว

บนปกนอกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ซึ่งระบุชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อพร้อม
นามสกุลของผู้เขียนปริญญานิพนธ์ และให้ใช้ค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว นาง โดยไม่ต้องเขียน
คุณวุฒิใดๆ ไว้ท้ายชื่อ เพราะรายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในประวัติผู้ เขียนซึ่งอยู่ท้ายปริญญา
นิพนธ์ ถ้าหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณะศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย 

การพิมพ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ อักษรทุกๆ ตัวในชื่อปริญญานิพนธ์จะต้องพิมพ์
ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และค า
น าหน้านาม (Article) 

การพิมพ์ปกนอกให้ดูตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาจะท าการเข้าเล่มปริญญานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบและแก้ไขจนได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว 
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1.1.2 สันปก  
สันปกให้พิมพ์เฉพาะชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย  และปี พ.ศ. ที่พิมพ์ปริญญานิพนธ์ 

เท่านั้นโดยพิมพ์เฉพาะตัวเลขปี เช่น 2550 เป็นต้น ชื่อปริญญานิพนธ์ให้เป็นชื่อเดียวกันกับที่แสดงบน
ปกนอกและปกใน หากชื่อปริญญานิพนธ์ยาวเกินกว่าบริเวณที่ก าหนดให้พิมพ์ในแบบฟอร์ม ให้ท าการ
ย่อขนาดตัวอักษรหรือปรับแต่งให้เหมาะสม สันปกให้จัดท าเป็นสันปกแข็งสีเดียวกับปกนอก และ
ตัวอักษรทุกตัวบนสันปกให้เป็นตัวอักษรสีทองเช่นเดียวกัน 

1.1.3 รองปก 
รองปก หมายถึง กระดาษเปล่าที่อยู่ถัดจากปกแข็งด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลังให้

มีกระดาษสีขาวด้านละแผ่น 
1.1.4 ปกใน 

ปกในจะมีรายละเอียดการพิมพ์เหมือนกับปกนอก แต่ไม่มีตรามหาวิทยาลัย และพิมพ์
ด้วยตัวอักษรปกติที่ใช้พิมพ์ปริญญานิพนธ์ ปกในจะมี 2 แผ่น คือ ปกในภาษาไทยและปกใน
ภาษาอังกฤษ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก 

1.1.5 หน้าอนุมัติ 
หน้าอนุมัติ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนเป็นรายละเอียดปริญญานิพนธ์ซึ่งมีข้อมูล

ของหัวข้อปริญญานิพนธ์ รายชื่อนักศึกษา และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนการอนุมัติจะมีรายชื่อ
และลายมือชื่อของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์แสดงการอนุมัติปริญญานิพนธ์ ให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก นักศึกษาควรพิมพ์และตรวจสอบชื่อและค าน าหน้าของ
หัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทุกคนให้ถูกต้อง เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. และอาจารย์ เป็นต้น  

ในกรณีที่โครงงานนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 คน ส าหรับส่วนบนให้พิมพ์ชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนโดยพิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อนในบรรทัดแรก แล้วบรรทัดต่อมาจึ ง
พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ส าหรับส่วนการอนุมัติให้พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น 

1.1.6 บทคัดย่อ 
บทคัดย่อ หมายถึง ข้อความสรุปเนื้อหาของปริญญานิพนธ์ที่ท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหา

ของปริญญานิพนธ์โดยสรุปอย่างรวดเร็ว บทคัดย่อควรระบุถึงส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ 
2) วิธีการด าเนินงาน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนและ

ลักษณะกลุ่มท่ีศึกษา 
3) ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ (ถ้ามีการ

ทดสอบ) 
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4) ค าส าคัญ (Keywords) หมายถึง ค าที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์หรืองานที่
ท า และค าเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ 

ก่อนเริ่มพิมพ์บทคัดย่อจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ เช่น ชื่อปริญญา
นิพนธ์ ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนปริญญานิพนธ์เช่นเดียวกับที่ปรากฏบนปกใน รหัสนักศึกษา 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ชื่อภาควิชาของผู้เขียนปริญญานิพนธ์ และปีการศึกษาที่ท า
ปริญญานิพนธ์ ดังตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก 

บทคัดย่อที่ดีควรจะอยู่ภายในหน้าเดียวกันและควรมี 
1) ความถูกต้อง โดยระบุวัตถุประสงค์และเนื้อหาตามท่ีปรากฏในปริญญานิพนธ์ 
2) ความสมบูรณ์ เช่น ค าย่อ ค าที่ไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มค าเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก และไม่

จ าเป็นต้องอ้างอิงเอกสาร ยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการ หรือภาพวาดใดๆ ในบทคัดย่อ ส่วนค า
ส าคัญที่ใช้ในบทคัดย่อควรเป็นค าที่น ามโครงงานาใช้ในการท าดรรชนีเพ่ือการสืบค้นได้ (นักศึกษาควร
ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในการสะกดค าต่างๆ) 

3) ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ให้เขียนแต่ละประโยคสั้นแต่ได้ใจความ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประโยคน า 

4) ลักษณะการเขียนควรอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควร
มีค าวิจารณ์ นอกจากจะเป็นการรายงานผลของโครงงานหรือข้อมูลตัวเลขที่ส าคัญที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

5) ความน่าอ่านและราบรื่น ควรค านึงถึงหลักการใช้ภาษาตามความเหมาะสม โดยให้
เขียนประโยคสมบูรณ์ในรูปของอกรรมกริยา (Active voice) นักศึกษาควรตระหนักอยู่เสมอว่า 
บทคัดย่อจะเริ่มเขียนได้ก็ต่อเมื่องานทุกอย่างได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงวิธีการด าเนิน
โครงการและการทดสอบให้เขียนในลักษณะบรรยายสิ่งที่ได้ท ามา ส่วนสรุปผลของโครงงาน การ
ประยุกตโ์ครงงานให้เขียนในรูปของผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

1.1.7 กิตติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ 

หรือค าแนะน าในการด าเนินโครงงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ จนท าให้โครงงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี
ด้วยชื่อและนามสกุลที่เป็นทางการ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผู้ เขียน
ปริญญานิพนธ์ควรถือปฏิบัติ ความยาวของกิตติกรรมประกาศควรมีความยาวไม่เกิน  1 หน้า  และลง
ท้ายด้วย “คณะผู้จัดท า” แทนชื่อผู้ท าโครงงานไว้ตอนท้ายด้วย ดูตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ใน
ภาคผนวก 

 
 



4 
 

1.1.8 สารบัญ 
สารบัญ เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของปริญญานิพนธ์โดยเรียง

ตามล าดับเลขหน้า การจัดพิมพ์สารบัญให้เป็นไปตามตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก 
หากสารบัญไม่จบภายในหนึ่งหน้ากระดาษให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ*(ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้า
ถัดไป 

1.1.9 สารบัญตาราง 
สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดท่ีมีอยู่ในส่วนเนื้อความของ

ปริญญานิพนธ์เท่านั้น ในกรณีที่มีการแสดงตารางในภาคผนวกต่างๆ จะไม่ต้องแสดงต าแหน่งเลขหน้า
ในสารบัญตาราง การจัดพิมพ์สารบัญตารางให้เป็นไปตามตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ใน
ภาคผนวก หากสารบัญตารางไม่จบภายในหนึ่งหน้าให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง*(ต่อ)” กลาง
หน้ากระดาษในหน้าถัดไป 

1.1.10 สารบัญรูป 
สารบัญรูป เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของรูป ซึ่งรวมไปถึงรูปภาพ  แผนที่  แผนภูมิ 

กราฟ  ฯลฯ  ทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนเนื้อความของปริญญานิพนธ์เท่านั้น ในกรณีที่มีการแสดงรูปใน
ภาคผนวกต่างๆ จะไม่ต้องแสดงต าแหน่งเลขหน้าในสารบัญรูป การจัดพิมพ์สารบัญรูปให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างในภาคผนวก หากสารบัญรูปไม่สามารถจบได้ในหนึ่งหน้ากระดาษให้พิมพ์ค าว่า  “สารบัญรูป*
(ต่อ)” กลางหน้ากระดาษในหน้าถัดไป 

1.1.11 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่างๆ  ที่ใช้ใน

ปริญญานิพนธ์ ดูตัวอย่างการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก 
 

1.2 ส่วนเนื้อความ 
ส่วนเนื้อความของปริญญานิพนธ์จะแบ่งออกเป็น 5 บทด้วยกัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละบท

ดังนี้ 
1.2.1 บทน า 

บทน าจะเป็นบทแรกของปริญญานิพนธ์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นมา
ของปริญญานิพนธ์ ครอบคลุมถึง หลักการและเหตุผล มูลเหตุจูงใจของการท าปริญญานิพนธ์เรื่องนี้ 
ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของปริญญานิพนธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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1.2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในบทนี้เป็นการแสดงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาหรืองานใน

โครงงาน ทั้งนีเ้พ่ือให้นักศึกษามีการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น รวมถึงเครื่องมือต่างๆ  ที่ใช้ในการท า
ปริญญานิพนธ์อย่างเป็นระบบ 

ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มการบรรยายหัวข้อส าคัญต่างๆ จะต้องมีข้อความน าเข้าสู่บท 
หลังจากนั้นค่อยเริ่มบรรยายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่น ามาประกอบการท าโครงงาน โดยหนึ่ง
เรื่องต่อหนึ่งหัวข้อส าคัญ 

1.2.3 วิธีการด าเนินงาน 
ในบทที่  3 ให้บรรยายถึ งวิธีการด า เนินงานของนักศึกษาในการท า โครงงาน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาแสดงภาพรวมของการท างานในโครงงานทั้งหมดอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนที่แน่นอนและครบถ้วน โดยรายละเอียดที่จ าเป็นต้องแสดงในบทนี้จะแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของโครงงาน 

ในการท าโครงงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จะแบ่งประเภทของโครงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานงานวิจัย 

1) โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องจักร และ

อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เครื่องจักร เป็นต้น ในบทที่ 3 นี้ต้องบรรยายถึงขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการสร้าง และวิธีการ
ทดสอบว่าในแต่ละหัวข้อนั้นใช้เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือประเภทใดบ้าง 

2) โครงงานงานวิจัย 
โครงงานงานวิจัยเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลองต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้

ในการท างาน หรือการศึกษาประสิทธิภาพในการท างานที่ดีที่สุด เป็นต้น ในบทที่ 3 นี้ต้องบรรยายถึง
เครื่องมือที่ใช้ ขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีการวัดผลว่าในแต่ละหัวข้อนั้นใช้เอกสาร ข้อมูล หรือ
เครื่องมือประเภทใดบ้าง 

1.2.4 ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ 
บทที่ 4 จะเป็นผลการด าเนินงานที่ได้จากการด าเนินงานในบทที่ 3 ซึ่งผลนั้นควรน าเสนอ

ในรูปแบบที่เหมาะสม  เช่น  ตาราง  รูปภาพ และกราฟต่างๆ  พร้อมค าอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ปริญญานิพนธ์ควรแสดงการวิจารณ์ผลซึ่งอยู่ต่อจากผลการศึกษาและมีเนื้อหาครอบคลุมว่าผล
การศึกษาที่ได้มานั้นเหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาของผู้อ่ืนที่ได้ศึกษาพร้อมเหตุผลประกอบความ
เหมือนหรือความแตกต่างอย่างไร 
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1.2.5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
บทนี้จะเป็นการสรุปประเด็นส าคัญของปริญญานิพนธ์ทั้งหมด ต้องระบุผลงานส าคัญที่

ค้นพบจากการศึกษาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมทั้งชี้ถึงข้อจ ากัดของโครงงานในครั้งนี้ 
ส่วนข้อเสนอแนะเป็นการให้ข้อเสนอแนะว่าหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรมีแนวทางอย่างใดจึงน่าจะ
ได้ผลดีทีสุ่ด ตลอดจนการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ประการใดบ้างในการประยุกต์ใช้ 

 
1.3 ส่วนอ้างอิง 

ปริญญานิพนธ์แต่ละเรื่องจะต้องมีส่วนอ้างอิงซึ่งจะเรียกว่า “บรรณานุกรม” โดยมีรายชื่อ
หนังสือ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีที่ได้ข้อมูลมาเพ่ือประกอบการเขียนปริญญานิพนธ์ 
บรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อความและก่อนภาคผนวก การลงรายการต่างๆ ในบรรณานุกรมให้
พิมพ์เฉพาะเอกสารที่มีการอ้างถึงในเนื้อหาของปริญญานิพนธ์เท่านั้น ถ้ามีเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแต่
ไม่ได้น ามาอ้างอิง และผู้ท าโครงงานประสงค์จะน ามารวมไว้ด้วย ให้พิมพ์ต่อจากรายการนั้นได้เลย โดย
ตัวอย่างในการพิมพ์บรรณานุกรมจะแสดงในภาคผนวก 

 
1.4 ส่วนภาคผนวก 

ภาคผนวก หมายถึง ข้อความที่เป็นส่วนเสริมให้เกิดความเข้าใจในส่วนเนื้อความชัดเจนขึ้น เช่น 
ตารางคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ มาตรฐานที่ใช้ และรายละเอียดการค านวณในปริญญานิพนธ์ เป็นต้น  
หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีที่มี
หลายภาคผนวกให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ซึ่งแสดงดังตัวอย่างการพิมพ์
ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก 

 
1.5 ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์ 

ส่วนประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล พร้อมค าน าหน้า 
ได้แก่ นาย นางสาว และนาง  หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณะศักดิ์ หรือต าแหน่งทาง
วิชาการ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย พร้อมทั้ง วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ก่อนเข้าท าการศึกษา สถานศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า  นักศึกษาจะต้องน ารูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง สวม
ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยมาใส่ไว้ในส่วนประวัติผู้เขียนด้วย โดยดูตัวอย่างการ
พิมพ์ปริญญานิพนธ์ในภาคผนวก 
 



บทที่ 2 
การจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ 

 
ปริญญานิพนธ์ของทุกภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีรูปแบบเดียวกัน เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม และถูกต้องตามหลักการเขียนปริญญานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในคู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์นี้อย่างเคร่งครัด ในบทนี้จะกล่าวถึง ตัวพิมพ์ กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
ระยะขอบกระดาษ ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร การล าดับหน้า การตัดค าและการจัดข้อความ  
การแบ่งบทและหัวข้อในบท การย่อหน้า และการเว้นบรรทัด การพิมพ์ศัพท์ทางเทคนิค การวาง
ตาราง รูป แผนภูมิ และกราฟ และการตั้งหมายเลขสมการ 

 
2.1 ตัวพิมพ ์

ให้นักศึกษาใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นสีด าที่มีความคมชัด สะดวกแก่การอ่าน 
และใช้ตัวพิมพ์เดียวกันตลอดท้ังเล่ม ส่วนหน้าที่มีรูป แผนที่ แผนภูมิ หรือกราฟที่จ าเป็นต้องเป็นภาพสี
สามารถพิมพ์เป็นสีได้ 
 
2.2 กระดาษท่ีใช้พิมพ์ 

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปริญญานิพนธ์ต้องเป็นกระดาษขาวไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 
น้ าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียวเท่านั้นตลอดทั้งเล่ม 
 
2.3 ระยะขอบกระดาษ 

การเว้นระยะขอบกระดาษให้เว้นระยะห่างเหมือนกันตลอดทั้งเล่ม คือในส่วนน า ส่วนเนื้อความ 
ส่วนอ้างอิง ส่วนภาคผนวก และประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  ขอบกระดาษด้านบน 
  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
2.3.2 ขอบกระดาษด้านซ้าย  

  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
2.3.3  ขอบกระดาษด้านล่าง  

  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านล่าง 1.0 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
2.3.4  ขอบกระดาษด้านขวา  

  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านขวา 1.0 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
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2.3.5  หมายเลขหน้า 
 ก าหนดให้หมายเลขหน้าอยู่ทางด้านบนขวาของหน้ากระดาษ โดยเว้นระยะห่างจาก

ขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 
 
2.4 ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 

ให้พิมพ์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 
16 พอยต์ (Points) ตัวธรรมดาตลอดทั้งปริญญานิพนธ์ ยกเว้น หัวข้อหลัก และชื่อบทจะใช้ตัวหนา  
ในกรณีท่ีเป็นค าบรรยายในตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ สามารถใช้ขนาดแบบอักษรเล็กกว่าที่
ก าหนดได้ แต่ต้องสามารถเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วนด้วยสายตาปกติ 

 
2.5 การล าดับหน้า 

รายละเอียดการล าดับหน้าจะแตกต่างกันตามส่วนต่างๆ ในปริญญานิพนธ์ โดยจะพิมพ์ล าดับ
หน้าไว้ด้านบนขวาของหน้า ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 
เซนติเมตร  และห่างจากขอบกระดาษด้านขวาเข้ามาประมาณ   1  นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร ตัวอักษร
และขนาดตัวอักษรให้ใช้แบบเดียวกันกับที่ใช้ในส่วนเนื้อความ คือ อักษร TH Sarabun New ขนาด 
16 พอยต์ การพิมพ์เลขหน้าจะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆ ในปริญญานิพนธ์ ดังนี้ 

2.5.1 ส่วนน า 
ในการล าดับหน้าในส่วนน าจะใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทย คือ  ก  ข 

ค     ... โดยไม่พิมพ์ตัวอักษรล าดับหน้าของ ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ และหน้าอนุมัติ แต่ให้
นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 

2.5.2 ส่วนเนื้อความและส่วนอ้างอิง 
ในการล าดับหน้าในส่วนเนื้อความและส่วนอ้างอิงจะใช้ตัวเลขอาราบิค   1  2  3    ... เรียง

ตามล าดับตลอดทั้งเล่ม และไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าก ากับบนหน้าแรกของทุกบท และหน้าแรกของส่วน
อ้างอิง แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 

2.5.3 ส่วนภาคผนวก 
ในส่วนนี้จะใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าคั่นที่พิมพ์ค าว่า ภาคผนวก ภาคผนวก 

ก ภาคผนวก ข จะไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
2.5.4 ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์ 

ในส่วนนี้จะใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าคั่นที่พิมพ์ค าว่า ประวัติผู้เขียนปริญญา
นิพนธ์ ไว้กึ่งกลางหน้ากลางหน้ากระดาษ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการล าดับหน้าในปริญญานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปใช้
เปรียบเทียบเพ่ือล าดับหน้าปริญญานิพนธ์ของตนเองได้ 
ตารางที่ 2.1  ตัวอย่างการล าดับหน้าในปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง การนับ การพิมพ์ 

ปกในภาษาไทย ก - 
ปกในภาษาอังกฤษ ข - 

หน้าอนุมัติ ค - 

บทคัดย่อ ง ง 
กิตติกรรมประกาศ จ จ  

สารบัญ ฉ ฉ 
สารบัญ (ต่อ) ช ช 

สารบัญตาราง ซ ซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) ฌ ฌ 
สารบัญรูป ญ ญ 

สารบัญรูป (ต่อ) ฎ ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฏ ฏ 
หน้าแรกบทที่ 1 1 - 

เนื้อหาบทท่ี 1 2 2 

หน้าแรกบทที่ 2 3 - 
เนื้อหาบทท่ี 2 4 4 

บรรณานุกรม 60 - 
บรรณานุกรม (ต่อ) 61 61 

ภาคผนวก ก 62 - 

เนื้อหาภาคผนวก ก 63 63 
ภาคผนวก ข 64 - 

เนื้อหาภาคผนวก ข 65 65 

ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์ 66 - 
ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์คนที่ 1 67 67 

ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์คนที่ 2 68 68 
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2.6 การตัดค าและการจัดข้อความ 
ในการตัดค าและการจัดข้อความ นักศึกษาควรจัดรูปแบบของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าให้เป็น

แบบกระจาย เพ่ือให้ข้อความในปริญญานิพนธ์ดูเรียบร้อยและสวยงาม และไม่ควรตัดค าระหว่าง
บรรทัด ถ้าพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้นๆ ให้ยกค านั้นทั้งค าไปพิมพ์ในบรรทัดถัดไป หากมีความ
จ าเป็นต้องตัดค าระหว่างบรรทัดให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” ใส่ไว้ที่ท้ายค าส่วนแรกซึ่งแสดงอยู่คน
ละบรรทัดกับค าส่วนหลัง 

ส่วนการเว้นวรรคระหว่างค า ให้เว้น 1 ตัวอักษรขนาดธรรมดา และการเว้นวรรคระหว่าง
ประโยคให้เว้น 2 ตัวอักษรขนาดธรรมดา ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้เมื่อมีการจัดรูปแบบของ
ข้อความแบบกระจาย 
 
2.7 การแบ่งบทและหัวข้อในบท การย่อหน้า และการเว้นบรรทัด 

2.7.1 บท 
เมื่อเริ่มบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท  โดยให้ใช้เลขอารบิคเท่านั้น  ให้

พิมพ์ค าว่า  “บทที่” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ  ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง
หน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด  ส าหรับชื่อบทที่ยาวเกิน   1  บรรทัด 
ให้แบ่งเป็น  2 –  3 บรรทัด ตามความเหมาะสม การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ตัวอักษรขนาดปกติแต่
เป็นตัวหนา และระหว่างค าบรรยายชื่อบทและเนื้อหาให้เว้น 1 บรรทัด 

2.7.2 หัวข้อส าคัญและหัวข้อย่อย ให้ยึดรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 2.1 และใช้รูปแบบนี้ตลอดทั้ง
ปริญญานิพนธ์ 

1) ที่ระยะ 0 เซนติเมตร หรือชิดขอบเขตการพิมพ์ทางด้านซ้ายมือ ให้พิมพ์หมายเลข
แสดงหัวข้อส าคัญ 

2) ที่ระยะ 1 เซนติเมตร จะพิมพ์ชื่อหัวข้อส าคัญ ต าแหน่งย่อหน้าข้อความภายนอกและ
ภายในหัวข้อส าคัญ หากมีหัวข้อรองในหัวข้อส าคัญอีกก็จะใช้ระยะนี้ในการเริ่มพิมพ์หมายเลขแสดง
หัวข้อรอง 

3) ที่ระยะ 2 เซนติเมตร จะพิมพ์ชื่อหัวข้อรอง ต าแหน่งย่อหน้าข้อความภายใต้หัวข้อ
รอง หากมีหัวข้อย่อยในหัวข้อรองอีกก็จะใช้ระยะนี้ในการเริ่มพิมพ์หมายเลขแสดงหัวข้อย่อย 

4) ที่ระยะ 2.5 เซนติเมตร จะพิมพ์ชื่อหัวข้อย่อย ต าแหน่งย่อหน้าข้อความภายใต้หัวข้อ
ย่อย หากมีข้อความแจกแจงเพิ่มเติมอีกก็จะใช้ระยะนี้ในการเริ่มพิมพ์สัญลักษณ์ “-” หน้าข้อความ 

5) ที่ระยะ 3 เซนติเมตร จะเริ่มพิมพ์ข้อความ ซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะสุดท้ายที่อนุญาต
ให้ท าการย่อหน้า 
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2.7.3 การเว้นบรรทัดจะกระท าก็ต่อเมื่อ 
1) ขึ้นหัวข้อส าคัญใหม่ 
2) แทรกตาราง รูป แผนภูมิ กราฟ และสมการ ฯลฯ 
3) จัดข้อความในแต่ละหน้าให้สวยงาม 

 
 
 ข้อความ.....................................................................................................................................  
............................................................................................ .......................... 
 
1.1 หัวข้อส าคัญ 
 ข้อความ.....................................................................................................................................  
............................................................................................ .............. 
 1.1.1 หัวข้อย่อย 
  ข้อความ ...... ....................................................................................................................  
............................................................................................ ............. 
   1) หัวข้อย่อย 
    ข้อความ. ....................................................................... ............................................ 
..........................................................................................................  

 ข้อความ............................................................................................................... 

 ข้อความ...............................................................................................................  
   2(  หัวข้อย่อย 
    ข้อความ........................................................................ ............................................ 
............................................................................................ .............. 
 1.1.2 หัวข้อรอง 
   ข้อความ........................................................................ ............................................ ..... ... 
 

1.2 หัวข้อส าคัญ 
 1.2.1 หัวข้อย่อย 
  ข้อความ..........................................................................................................................  
............................................................................................ ................. 

รูปที่ 2.1  ตัวอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท 
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2.8 การพิมพ์ศัพท์ทางเทคนิค 
ศัพท์ทางเทคนิคที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้อ้างอิงจากหนังสือศัพท์เทคนิค

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ฉบับล่าสุด ในกรณีที่ใช้ภาษาไทยแทนค าศัพท์ครั้งแรก
ให้วงเล็บภาษาอังกฤษควบคู่ไว้ด้วย และให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
เท่านั้น นอกนั้นให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) อินพุต (Input) เอาต์พุต 
(Output) ลักษณะสมบัติ (Characteristic) เวบไซท์ (Web site) ฯลฯ เป็นต้น ยกเว้นกรณีที่ค าศัพท์
นั้นมีค าย่อให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของทุกค าด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 
(Computer Aided Design, CAD) เป็นต้น  
 
2.9 การวางตาราง รูป แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ  

2.9.1 ตาราง  
ตารางประกอบไปด้วยหมายเลขตาราง ชื่อตาราง และส่วนตาราง ซึ่งการจัดวางใน

ปริญญานิพนธ์มีรายละเอียดดังนี้ (ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก) 
1) ให้จัดตารางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ 
2) หมายเลขตารางและชื่อตารางให้พิมพ์ไว้ด้านบนของตารางชิดขอบด้านซ้ายมือ โดยมี

การเว้นบรรทัดก่อนที่จะเริ่มพิมพ์ส่วนตาราง หมายเลขตารางจะก าหนดตามการแบ่งบท  โดย
เรียงล าดับหมายเลขตารางตามบทจาก   1  ไปจนจบบท  ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะ
เดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรหนาส าหรับค าว่าตารางที่ และเลขท่ีตาราง เช่น ตารางที่ 1.1 (อยู่ในบทที่ 1) 
ตารางที่ 2.1 (อยู่ในบทที่ 2) ตารางที่ ก.1 (อยู่ในภาคผนวก ก) 

3) ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 วรรคตัวอักษร  และ
ส าหรับชื่อตารางที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรก
ของชื่อตารางบรรทัดบน 

4) ขนาดของตารางไม่ควรเกินขอบเขตการพิมพ์ของปริญญานิพนธ์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 
2.3 โดยอาจวางตารางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ในกรณีที่วางแนวนอนให้หันหัวของตารางเข้าหา
สันปก ถ้าตารางมีขนาดใหญ่ให้ท าการย่อขนาดลงโดยที่ข้อความภายในตารางจะต้องชัดเจนและอ่าน
ได้ด้วยสายตาปกติ 

5) ส าหรับตารางที่ต่อเนื่องกัน ให้พิมพ์ชื่อตารางในหน้าถัดไปเหมือนกันกับหน้าแรกแล้ว
พิมพ์ค าว่า “(ต่อ)” ไว้ด้านหลัง และต้องมีหัวของตารางในทุกหน้าของตารางที่ต่อเนื่องกัน 

6) ถ้าเป็นตารางที่ได้มาจากการค้นคว้าให้นักศึกษาอ้างอิงที่มาของตารางด้วย โดยให้
พิมพ์ [a : b] ต่อท้ายของชื่อตารางเพ่ือระบุว่าตารางนี้น ามาจากเอกสารเล่มที่ a ในบรรณานุกรม 
หน้าที่ b ของเอกสารเล่มนั้น 
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2.9.2 รูป (รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ)  
รูปประกอบไปด้วยหมายเลขรูป ชื่อรูป และส่วนรูป ซึ่งการจัดวางในปริญญานิพนธ์มี

รายละเอียดดังนี้ (ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก) 
1) ให้จัดรูปไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ 
2) หมายเลขรูปและชื่อรูปให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยมีการเว้นบรรทัดก่อนที่

จะวางรูป หมายเลขรูปจะก าหนดตามการแบ่งบท โดยเรียงล าดับหมายเลขรูปตามบทจาก   1  ไปจนจบ
บท รูปในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรหนาส าหรับค าว่ารูปที่และเลขที่รูป 
เช่น รปูที ่1.1 (อยู่ในบทที่ 1) รูปที่ 2.1 (อยู่ในบทที่ 2) รูปที่ ก.1 (อยู่ในภาคผนวก ก) 

3) ให้พิมพ์ชื่อรูปต่อจากเลขที่รูปโดยเว้นระยะห่าง 2 วรรคตัวอักษร และส าหรับชื่อรูปที่
ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดแรกไว้กึ่งกลางโดยตัดค าให้เหมาะสม ส่วนบรรทัดอ่ืนให้เริ่มพิมพ์
ตรงกันกับอักษรตัวแรกของชื่อรูปบรรทัดบน   

4) ขนาดของรูปไม่ควรเกินขอบเขตการพิมพ์ของปริญญานิพนธ์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 
2.3 โดยให้วางรูปในแนวตั้งเท่านั้น ถ้ารูปมีขนาดใหญ่ให้ท าการย่อขนาดลงโดยที่รายละเอียดจะต้อง
ชัดเจน และเป็นภาพสีหรือขาวด าตามความเหมาะสม 

5) ถ้าเป็นรูปที่ได้มาจากการค้นคว้าให้อ้างอิงที่มาของรูปด้วย โดยให้พิมพ์ [a : b] 
ต่อท้ายของชื่อรูปเพ่ือระบุว่ารูปนี้น ามาจากเอกสารเล่มที่ a ในบรรณานุกรม หน้าที่ b ของเอกสารเล่ม
นั้น 
 
2.10 การตั้งหมายเลขสมการ 

2.10.1   แบบอักษรที่ใช้แสดงสมการและหมายเลขสมการ ให้ใช้ อักษร Time New Roman 
ขนาด 10 พอยต์ หรือโปรแกรมอ่ืน 

2.10.2   ในส่วนสมการไม่ต้องพิมพ์ค าว่า “สมการ” แต่ให้มีหมายเลขสมการซึ่งเป็นเลขอยู่ใน
วงเล็บ (x.y) โดยที่ x คือตัวเลขบอกบทที่สมการแสดงอยู่ และ y คือล าดับที่ของสมการว่าเป็นล าดับที่
เท่าไหร่ในบทที่ x เช่น สมการ 3.10 จะเป็นสมการล าดับที่ 10 ที่อยู่ในบทที่ 3 เป็นต้น จะต้องพิมพ์
สมการและหมายเลขสมการในบรรทัดเดียวกัน 

2.10.3   ให้เริ่มพิมพ์สมการอยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษ และสมการถัดไปให้ยึดเครื่องหมาย
เท่ากับ ( = ) เป็นหลัก และพิมพ์ตัวอักษรตัวสุดท้ายของหมายเลขสมการติดกับกั้นหลังของ
หน้ากระดาษ ดังตัวอย่างในภาคผนวก 

2.10.4   การพิมพ์สมการและสัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการจะต้องถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
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บทที่ 3 
การจัดพิมพ์ส่วนอ้างอิง 

 
ส่วนอ้างอิงในปริญญานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านที่สนใจในรายละเอียดเบื้องลึกของ

ปริญญานิพนธ์ใช้ในการสืบหาที่มาของความรู้ที่ใช้ประกอบในการท าปริญญานิพนธ์ โดยให้ใช้ค าว่า 
“บรรณานุกรม” พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ และใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ด้วยระบบ
ตัวเลข ซึ่งจะน าเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการอ้างอิงมาเรียงตามล าดับตัวเลขที่อ้างอิง โดยไม่ต้องแยก
ภาษาและประเภทของเอกสาร แต่ให้ใส่ตัวเลขก ากับไว้ด้วย รายการเอกสารเหล่านี้จะรวบรวมไว้ใน
บรรณานุกรมดังตัวอย่างในภาคผนวก ในบทนี้จะกล่าวถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเรียงล าดับ
รายการอ้างอิง และการเขียนรายการอ้างอิง ตามล าดับ 
 
3.1 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

การเขียนรายการอ้างอิงมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เพ่ือช่วยแบ่งข้อความดังนี้ 
1) เครื่องหมายมหัพภาค (. period) ให้พิมพ์ติดกับค าหน้าแล้วเว้น 1 วรรค 
2) เครื่องหมายจุลภาค (, comma) ให้พิมพ์ติดกับค าหน้าแล้วเว้น 1 วรรค 
3) เครื่องหมายอัฒภาค (; semi colon) ให้พิมพ์ติดกับค าหน้าแล้วเว้น 1 วรรค 
4) เครื่องหมายมหัพภาคคู่    ) : colons) ให้พิมพ์เว้น 1 วรรคจากค าหน้าแล้วเว้น 1 วรรคจากค า

หลัง 
 
3.2 การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาด้วยระบบตัวเลข 

ในปริญญานิพนธ์ใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาด้วยระบบตัวเลข ระบุหมายเลขเอกสาร
ที่อ้างอิง ด้วยตัวเลขอารบิค ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม เช่น  [1]  [2]  เป็นต้น  โดยใส่ไว้ท้ายชื่อ
หรือข้อความที่อ้างอิงถึงในเนื้อหาเสมอ การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาด้วยระบบตัวเลขนี้ เมื่อ
ได้ก าหนดหมายเลขใดให้เอกสารที่ท าการอ้างอิงถึงแล้ว ทุกครั้งที่มีการอ้างอิงถึงเอกสารเล่มเดิมซ้ า
ตามท่ีต่างๆ ในปริญญานิพนธ์ จะต้องใช้หมายเลขเดิมที่ได้ก าหนดขึ้นไว้แล้ว  
 
3.3 การเขียนบรรณานุกรม 

การเรียงล าดับการเขียน “บรรณานุกรม” ท้ายเล่ม ให้เรียงตามตัวเลขที่อ้างอิงในส่วนเนื้อความ
ของปริญญานิพนธ์ โดยไม่ต้องเรียงตามตัวอักษร ไม่ต้องแยกภาษา ประเภทของเอกสาร และแหล่ง
ต่างๆ ที่ใช้อ้างอิง ส าหรับเอกสารที่ไม่ได้อ้างอิงในส่วนเนื้อความของปริญญานิพนธ์ แต่นักศึกษาได้ใช้
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เอกสารนั้นประกอบการจัดท าโครงงาน ให้น ารายการเอกสารนั้นๆ มาล าดับต่อท้ายรายการเอกสารที่
มีการอ้างอิงถึง โดยไม่ต้องใส่หมายเลขล าดับต่อจากรายการเอกสารที่ได้อ้างอิงในส่วนเนื้อความ 

การเขียนรายการอ้างอิงมีแบบและหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามประเภทของเอกสาร เช่น 
หนังสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ จุลสาร 
เอกสารอัดส าเนา การสัมภาษณ์ เอกสารที่สืบหาจากเว็บไซต์ ฯลฯ นักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม โดยดูตัวอย่างในภาคผนวก 

บรรณานุกรมจ าเป็นต้องมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ 
ส านักพิมพ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนของรายการอ้างอิงนั้น เช่น ครั้งที่พิมพ์ ชื่อ
ชุดหนังสือ และล าดับที่ 

1) ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ 

 ผู้แต่งเป็นชาวไทยให้ลงชื่อก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ ยศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ยกเว้นกรณีที่มีฐานันดรศักดิ์ (เช่น ม .ร.ว.) 
บรรดาศักดิ์ (เช่นพระยา) ยศ (เช่น พลเอก)  ให้ใส่ไว้หลังนามสกุล โดยคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ส าหรับสมณศักดิ์  ให้ใช้ตามที่ปรากฏในหนังสือ  
ตัวอย่าง   

เกษม  สุวรรณกุล. 
 เทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 
 คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 
 อนุมานราชธน, พระยา. 
 พระเทพวิสุทธิเมธี. 
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง. 

ในกรณีที่ เขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศอาจใช้แนวทางเดียวกันกับผู้แต่งชาว
ต่างประเทศได้ 

 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงชื่อสกุลไว้ข้างหน้า คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
ตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี)  
ตัวอย่าง   

 Dolan, Edwin. 
 Russell, James D. 
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 ผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า 2 คน จะต้องลงชื่อผู้แต่งทุกคน ให้ใช้ค าว่า “และ” ส าหรับ
ผลงานภาษาไทย หรือ “and” ส าหรับผลงานภาษาต่างประเทศ  ก่อนชื่อผู้แต่งคน
สุดท้าย 
 
ตัวอย่าง   

 สุธรรม  พงศ์ส าราญ และ วิรัช  ณ  สงขลา 
 Fukutake, T., and Hanson, Monica. 
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, ศุภชัย  ศุกรวรรณ และ สมคิด  อิสระวัฒน์ 

 Boyd, Harper W., Westfall, Ralph. and Stasch, Stanley F. 

 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน  หรือ  นิติบุคคลให้ลงชื่อเต็มของหน่วยงาน   โดยเรียงล าดับ
หน่วยงานใหญ่ก่อน หน่วยงานย่อย  
ตัวอย่าง   

 กรมวิชาการเกษตร 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 ผู้แต่งเป็นผู้รวบรวม (Compiler) หรือ บรรณาธิการ (Editor) ดังที่ระบุไว้ในหน้าปกของ
เอกสารที่ใช้อ้างอิง ให้เขียนชื่อบรรณาธิการ หรือ ผู้รวบรวมแทนชื่อผู้แต่ง และตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) จากนั้น เขียนค าว่า “ผู้รวบรวม” (ผลงานภาษาอังกฤษใช้ 
“Comp.”) หรือ “บรรณาธิการ” (ผลงานภาษาอังกฤษใช้ “Ed.” หรือในกรณีที่มี
บรรณาธิการหลายคน ให้ใช้ “Eds.”) ปิดท้าย 

 ขจร  สุขพานิช, ผู้รวบรวม. 
 Westfall, Ralph., Comp. 
 ดาษดา  วารินทร์สกุล, บรรณาธิการ. 
 Westfall, Ralph., Ed. 
 Westfall, Ralph. and Stasch, Stanley F., Eds. 

 ถ้าไม่มีผู้แต่งให้เขียนชื่อเรื่องในต าแหน่งของผู้แต่ง 
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2) ชื่อเรื่อง 

 ชื่อเรื่อง  ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตรง  ตัวหนา และลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏใน
หน้าปกในของเอกสาร 

 ชื่อเรื่องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตรง  ตัวหนา และลงรายการชื่อ
เรื่องตามท่ีปรากฏในหน้าปกในของเอกสาร 

3) ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)  สถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์ 

 ครั้งที่พิมพ์  ให้ระบุครั้งที่พิมพ์เมื่อมีการพิมพ์ตั้งแต่ 2 ครั้ง ขึ้นไป โดยใส่ต่อจากชื่อเรื่อง 
พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุ 
ตัวอย่าง 

 พิมพ์ครั้งที่ 2  หรือ   2nd ed. 
 พิมพ์ครั้งที่ 3  หรือ   3rd ed. 
 พิมพ์ครั้งที่ 4  หรือ   4th ed. 
 พิมพ์ครั้งที่ 7  หรือ   7th ed. 

4) สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์ 

 สถานที่พิมพ์ส าหรับรายการอ้างอิงผลงานภาษาไทย ให้ลงชื่อจังหวัดเป็นเมืองที่พิมพ์ 
ส าหรับกรุงเทพมหานครให้ใช้ค าว่า กรุงเทพฯ  

 สถานที่พิมพ์ส าหรับรายการอ้างอิงผลงานภาษาต่างประเทศให้ระบุชื่อเมืองที่ส านักพิมพ์ 
หรือ โรงพิมพ์ตั้งอยู่ โดยใช้ชื่อดังที่ปรากฏในหน้าปกของเอกสาร ถ้าชื่อเมืองนั้นไม่รู้จัก
กันแพร่หลาย ให้ใส่ชื่อรัฐ หรือประเทศก ากับไว้ด้วย โดยใช้เครื่องหมาย    )  , )  คั่นระหว่าง
ชื่อเมืองกับชื่อรัฐ  หรือ  ประเทศ กรณีที่ส านักพิมพ์มีส านักงานตั้งอยู่หลายเมือง และทุก
ชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง ให้เลือกใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์ หากไม่
พบชื่อเมืองให้ใส่อักษรย่อ n.p. (no place)  

 ส านักพิมพ์ ระบุชื่อส านักพิมพ์ ตามท่ีปรากฏในหน้าปกในของเอกสารที่อ้างอิง ในกรณีที่
มีทั้งชื่อส านักพิมพ์และโรงพิมพ์  ให้ใส่เฉพาะส านักพิมพ์เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่ค าว่า 
“ส านักพิมพ์” “บริษัท...จ ากัด” “Publisher” “Co., Ltd.” หากไม่พบชื่อส านักพิมพ์ 
ให้ใช้ชื่อโรงพิมพ์แทน ในกรณีไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่อักษรย่อ 
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ n.p. (no place of publishing) ส าหรับผลงาน
ต่างประเทศ 
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5) ปีที่พิมพ์ 

 ปีที่พิมพ์ของหนังสือจะปรากฏในหน้าปกใน  หรือหน้าหลังของปกใน  ถ้าไม่มีให้ใช้ปีที่อยู่
กับชื่อของโรงพิมพ์ หรือปีที่อยู่ในหน้าค าน า  

 การลงรายการปีที่พิมพ์  ให้ระบุเฉพาะด้วยตัวเลขอารบิก ตัวเลขของปีที่พิมพ์  ต่อจาก
ชื่อ–สกุล ผู้แต่ง  

 กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  ให้ระบ ุ ม.ป.ป .(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ส าหรับผลงานภาษาไทย 
หรือ n.d. (no  date)  ส าหรับผลงานต่างประเทศ 

 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือ 
รูปแบบ 
[a] ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง . ครั้งที่พิมพ์.  ) ถ้ามี  (สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. ปีที่พิมพ์ . หน้า (ถ้ามีการณีการ

อ้างอิงบางหน้า หรือเฉพาะเจาะจงหน้า).  
 
ตัวอย่าง 
[1] น้อม  งามวิไล, เคมีคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2540. 
[2] Katz, William A., Introduction to Reference Work. Nd2 ed. New York : Mcgraw – 

Hill. 1994. 
[3] มานิดา  เสนีเศรษฐ และ ชอบ  อินทรประเสริฐ, มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช. 2530. 
[4] Prince, David W., and Gage, Julia., Your First Job : Put Your English to work. 

New York : Prentice – Hall. 1998. 
[5] เบญจา  แสงมลิ, เรืองอุไร กุศลาสัย, และ ล้วน  ควันธรรม, เพลงเด็กและวิธีเล่นประกอบ. 

พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา. 2530. 
[6] Canfield, Bertrand, Frazier, H., and Casrol, Ricard., Public Relation. Th4 ed.  

London : Random  House  Press. 1997. 
[7] วิวัฒน์  พูประทีปศิริ, ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม.  กรุงเทพฯ : 

เดอะบอส. 2533. 
[8] Cooper, James R., Real Estate and Urban Land Analysis. Princeton : Princeton 

University Press. 1997. 
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[9] พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ, บรรณาธิการ. น้้าสมุนไพร : การเตรียมน้้าดื่มจากสิ่งที่มีสรรพคุณ
ทางยาและมีคุณค่าทางอาหาร.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า. 2541.   

[10] Baum, Robert, comp. Reform and Reaction in Post Mao China : The Road 
Through Tiananmen. Oxford : Basil Black Well. 1992.    

[11] กรมการฝึกหั ดครู .  หน่ วยศึกษานิ เทศก์ .  การ เที ยบ วุฒิส้ าหรับการศึกษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. 2531. 

[12] American Museum of Natural History. Annual Report 1993 – 1994.  New York : 
American Museum of Natural History. 1995. 

[13] เก่งญี่ปุ่น : เพื่อความเข้าใจที่ง่ายกว่า. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 2534. 
[14] Democracy : An American Novel. Chicago : American Library Association. 1980. 
[15] พันธ์ทิพย์  บริพัตร, ม.ร.ว., พระประวัติและงานของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศ - 

ประพันธ์กรมหม่ืนเทววงศ์วโรทัย. ม.ป.ท. : ดราฟแมนเพรส. 2536. 
[16] Mulgan, John and David, D. M. An Introduction to English Literature. n.p. : 

Crafton Book Press. 1974. 
[17] ปรีชา  พิณทอง, รวมวรรณคดีอีสาน.  ม.ป.ท. 2522. 
[18] Padover, Saul K., Thomas Jefferson on Democracy. n.p. 1985. 
 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือแปล 
รูปแบบ 
[a]  ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง .  แปลโดย ผู้แปล.  สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. ปีที่พิมพ์ .   
 
ตัวอย่าง 
[1] วาสคอนซีลอส, โจเซ่., ต้นส้มแสนรัก. แปลโดย มัทนี  เกษกมล. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 2522. 
[2] Ferro, Marc. The Russian Revolution of February 1917. Translated by J. L. 

Richard.  Englewood Cliffs. N.J. : Prentice – Hill. 1972. 
 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือวารสาร 
รูปแบบ 
[a] ผู้แต่ง,  “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร,   ปีที่,  ฉบับที่ หรือเล่มที่ (เดือน, ปี ของวารสาร) : หน้าที่

บทความปรากฎ.  
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ตัวอย่าง 
[1] ขจิตรัตน์  ปูนพันธ์ฉาย, “โรคอยากสุขของคนไทย,” หมอชาวบ้าน, ปีที่ 17, ฉบับที่ 258 

(พฤศจิกายน 2539) : หน้า 26 – 31. 
[2] ปริทรรศน์  พันธุบรรยงค และสมชาย  จินดานนท์, “พูดจาประสาช่าง : ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์,” 

วิศวกรรมสาร,  ปีที่ 51, ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2541) : หน้า 42 - 46. 
[3] Rogers, David C. and Goussard, Jean, “Canal Control Algorithm Currently in Use,” 

Journal of Irrigation and Drainage Engineering, vol. 124, no. 1 (January–February 
1998) : pp 11–15. 

 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทบทความในหนังสือ 
รูปแบบ 
[a] ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ใน ชื่อหนังสือ,  ชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม, ครั้งที่

พิมพ์, สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์ หรือ โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์. หน้า. 
 
ตัวอย่าง 
[1] Herbert, M.B., “The HVAC design factor,” in HVAC Maintenance and Operations 

Handbook, Robert C. Rosaler, ed., New York : McGraw – Hill, 1998. pp. 11–13.   
 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทบทความในหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ 
[a] ชื่อเขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์, หน้าที่บทความ

ปรากฏ. 
 
ตัวอย่าง 
[1] อุทัย  สิทธิบุญ, “ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย,” มติชน, 13 เมษายน 2543, หน้า 3-4. 
[2] Mercer, Pamela, “U.S. Venture Bets on Colombian Coal,” New York Time, 17 

October 1995, pp 21–24. 
 

ตัวอย่างในกรณีท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
[1] “ครม. นัดสั่งอนุมัติแก่งเสือเต้น,” เดลินิวส์, 21 พฤศจิกายน 2539, หน้า 2. 
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ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทบทความในสารานุกรม 
รูปแบบ 
[a] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อสารานุกรม, เล่มที,่ ปีที,่ เลขหน้า. 
 
ตัวอย่าง 
[1] เกษมศรี  บุญศรี, “ทอดผ้าป่า,” สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่มที่ 13, 2517, 

หน้า 8461 - 8463. 
[2] Kaplan, L.,“Library Co – operation in the United States,” Encyclopedia of 

Library and Information Science, vol. 15, 1986, pp 241-244. 
 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทวิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ 
[a] ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์, ชื่อปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

ระดับการศึกษา สาขาหรือภาควิชา..... คณะ..... มหาวิทยาลัย..... , ปีที่พิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
[1] เปี่ยมสุข  ทุ่งกาวี, ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซีดี– รอม ในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา,  

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2534. 

[2] Mark, John Carl, Thai Buddhists and People’s Theories of Human 
Development : Implications for Nation Planning, Ph.D Dissertations Faculty of 
political Science University of California, 1984. 

 
ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทสิทธิบัตร 
รูปแบบ 
[a] ชื่อผู้จดสิทธิบัตร, ชื่อสิ่งประดิษฐ์. ประเทศที่จดสิทธิบัตร, หมายเลขสิทธิบัตร, ปีที่ได้รับการจัด

สิทธิบัตร. 
ตัวอย่าง 
[1] ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสม

ระหว่างพอลิเอทธิลีนและเถ้าลอยที่ข้ึนรูปจากกระบวนการแม่พิมพ์หมุนเหว่ียง. สิทธิบัตรไทย, 
เลขที่  6389, 2549. 
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ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทสื่อจากอินเตอร์เน็ต 
รูปแบบ 
[a] ชื่อผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความ, ชื่อเรื่อง, [ประเภทของสื่อ], เข้าถึงได้จาก : แหล่งข้อมูล (วันเดือน

ปีที ่เข้าถึง). 
 
ตัวอย่าง 
[1] จุฑา  แม่นกิจ, ไอศกรีม, [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.car.chula.ac.th./mis/ 

mkdata/food - 96 (12 ตุลาคม 2558).  
[2] Cowhey, P.F., and  Mckeown,  M.M., The Promise of a New World Information 

Order, [Online] Available : gopher:// 198.80.3…global/promise.txt. (12 October 
2015). 



บทที่ 4 
ขั้นตอนการขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมในแต่

ละภาควิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกและศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงงานที่สนใจ รวบรวม
ข้อมูล ศึกษาความเป็นมาของปัญหา วิธีด าเนินงานโครงงาน ก าหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย และ
แผนการด าเนินงาน วัสดุและอุปกรณ์ น าเสนอโครงงาน และรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน 
เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงงาน และการยื่นขอสอบเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมในแต่ละภาควิชา รวมทั้งแสดงแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
4.1  การขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1  ขั้นตอนการด าเนินงานเตรียมข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม 

                                         

                                    

                                         

                                            EN-PP01

                                     

           1 2     3                           

         1 2     3    
                 

                                      1 2     3 
                   

                      

       

    



24 

 

ผู้เรียนจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน โดยผ่านการเห นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนวิชาการเตรียมโครงงาน

ฟอร์ม EN-PP01

สอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

วางแผนด าเนินงานโครงงาน 
ที่ได้รับอนุมัติ และด าเนินงาน

ยื่น

   

ยื่นเอกสารขอสอบข้อ
เสนอโครงงานที่ภาควิชา

เกรด F

ไม่ยื่น

ประกาศผลการสอบการ
น าเสนอหัวข้อโครงงาน 

ปรับปรุงและแก้ไข

สอบหัวข้อโครงงาน 
ใหม่ภายใน 1 สัปดาห์

ไม่สอบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ฟอร์ม EN-PP02

ฟอร์ม EN-PP03
ฟอร์ม EN-PP04

ฟอร์ม EN-PP06
ฟอร์ม EN-PP05

 
 

รูปที่ 4.2  ขั้นตอนยื่นขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม 
 

การขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมในแต่ละภาควิชา จะเริ่มต้นได้เมื่อข้อเสนอโครงงานที่จะ
ยื่นขอสอบ ได้รับการเห นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรม โดยขั้นตอนการด าเนินงานเตรียมข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม แสดง
ดังรูปที่ 4.1 และข้ันตอนการยื่นขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม แสดงดังรูปที่ 4.2 
 
4.2  แบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบ และการขอสอบข้อเสนอโครงงาน  
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมของแต่ละภาควิชา จะต้อง
จัดเตรียมข้อเสนอโครงงานให้ครบถ้วนตามข้อก าหนด แล้วจึงยื่นขอสอบข้อเสนอโครงงานก่อน
ก าหนดการสอบอย่างน้อย 15 วัน เอกสารข้อเสนอโครงงาน เนื้อหาบทที่ 1 2 และ 3 จะต้องส่งมา
พร้อมกับการยื่นขอสอบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร นอกจากนี้
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นักศึกษาต้องด าเนินการเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเพ่ือนัดหมายก าหนดการสอบ 
พร้อมกับยื่นเอกสารข้อเสนอโครงงาน และเนื้อหาบทที่ 1 2 และ 3 อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่จะท า
การสอบ โดยคณะกรรมการด าเนินงานจะก าหนดช่วงสัปดาห์ของการสอบข้อเสนอโครงงาน และแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
 รายการแบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบ และการสอบข้อเสนอโครงงาน ประกอบด้วย 

1) ฟอร์ม EN-PP01  แบบฟอร์มส าหรับการเขียนข้อเสนอโครงงาน 
2) ฟอร์ม EN-PP02  แบบฟอร์มส าหรับยื่นขอสอบข้อเสนอโครงงาน 
3) ฟอร์ม EN-PP03  แบบฟอร์มส าหรับประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน 
4) ฟอร์ม EN-PP04  แบบฟอร์มส าหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน  
5) ฟอร์ม EN-PP05  แบบฟอร์มส าหรับให้กรรมการสอบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน  
6) ฟอร์ม EN-PP06  แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน 
แบบฟอร์มเอกสารทุกรายการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว บไซต์ของฝ่ายวิชาการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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บทที่ 5 
ขั้นตอนการขอสอบโครงงานวิศวกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในแต่ละภาควิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาได้น าเอาองค์ความรู้ของการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมต่างๆ ด าเนินการปฏิบัติการในโครงงานตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหา 
และก าหนดวิธีการแก้ปัญหา น าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานเป็นระยะๆ น าเสนอผลการ
ด าเนินงานในขั้นสุดท้าย และจัดท ารายงานโครงงานที่สมบูรณ์ เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอขั้นตอนการ
ขอสอบข้อเสนอโครงงานในขั้นตอนสุดท้าย รวมทัง้แสดงแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
5.1  การขอสอบโครงงานวิศวกรรม 

นักศึกษาด าเนินงานโครงงานวิศวกรรมให้เสร จสมบูรณ์ และ
จัดท ารูปเล ่มรายงานผลการด าเนินงานโครงงานที่แล้วเสร จ

ปรับปรุงและแก้ไข
ไม่ผ่าน

ผ่าน ผ่าน

ไม่ผ่าน

อาจารย์ท ี่ปรึกษาเห นชอบและอนุมัติให้สอบโครงงาน

คณะกรรมการตรวจรูปแบบการจัดท าปริญญานิพนธ์ และตรวจสอบรูปแบบของการเขียนแบบ (ถ้ามี) 
โดยจะต้องส่งล่วงหน้าก่อนช่วงสัปดาห์การสอบอย่างน้อย 15 วัน

ยื่นแบบขอสอบโครงงานวิศวกรรมที่ธุรการภาควิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ ก าหนดวันและเวลาส าหรับการสอบ
โดยจะต้องส่งรูปเล ่มรายงานผลการด าเนินงานโครงงานที่แล้วเสร จ ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 7 วัน

สอบโครงงาน 
สอบหัวข้อโครงงาน 
ใหม่ภายใน 1 สัปดาห์

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไข

จัดท าโปสเตอร์ สรุปผลงานการด าเนินงานโครงงานวิศวกรรม

เข้าเล ่มปริญญานิพนธ์ พร้อมกับให้อาจารย์ท ี่ปรึกษา และคณะกรรมการลงนาม

ส่งเล่มปริญญานิพนธ์หลังจากสอบโครงงานวิศวกรรม ภายใน 1 สัปดาห์
โดยจะต้องส่งจ านวน 2 เล่ม และโปสเตอร์ขนาด A1 จ านวน 1 แผ่น

 

รูปที่ 5.1  ขั้นตอนการสอบโครงงานวิศวกรรม 
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การขอสอบโครงงานวิศวกรรม จะสามารถด าเนินการได้เมื่อโครงงานได้ผ่านการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ และสรุปผล จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงงานที่แล้วเสร จ ให้ถูกต้องตาม
รูปแบบของการเขียนเล่มปริญญานิพนธ์ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และได้รับการเห นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จึงจะสามารถยื่นเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงงาน
วิศวกรรมเพ่ือขอสอบในขั้นตอนสุดท้าย โดยขั้นตอนการด าเนินการยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม 
แสดงดังรูปที่ 5.1 

 

5.2  แบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบ และการขอสอบโครงงานวิศวกรรม 
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรม จะต้องด าเนินงานโครงงานให้แล้วเสร จ และ
จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเล่มปริญญานิพนธ์ ผ่านการ
ตรวจสอบรูปแบบจากคณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรม จึงจะสามารถยื่นขอสอบโครงงาน
ก่อนก าหนดการสอบอย่างน้อย 15 วัน โดยคณะกรรมการด าเนินงานจะก าหนดช่วงสัปดาห์ของการสอบ
ข้อเสนอโครงงาน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่จะขอยื่นสอบ
โครงงานต้องจัดเตรียมรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการเห นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่าน
ตรวจสอบรูปแบบจากคณะกรรมการแล้ว ไปยื่นให้กับคณะกรรมการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน   
 รายการแบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม ประกอบด้วย 

1) ฟอร์ม EN-P01  แบบฟอร์มส าหรับยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม 
2) ฟอร์ม EN-P02  แบบฟอร์มส าหรับให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงงาน 
3) ฟอร์ม EN-P03  แบบฟอร์มส าหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการสอบโครงงาน  และ

ก าหนดเกรด  
แบบฟอร์ ม เอกสารทุกรายการสามารถดาวน์ โหลดได้ จากเว บ ไซต์ของฝ่ ายวิ ช าการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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5.3  รูปแบบการจัดเตรียมโปสเตอร์  
 หลังจากผ่านการสอบโครงงานวิศวกรรม และได้ปรับแก้ไขเนื้อหาในรูปเล่มรายงานผลส าเร จของ
โครงงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องท าการสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงงานดังกล่าวในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยจะมีข้อก าหนดต่างๆ ในการจัดท าโปสเตอร์  

1) โปสเตอร์มีขนาดเท่ากับขนาดกระดาษ A1 คือ กว้าง 59.4 ซม. และ ยาว 84.1 ซม. 
2) ตัวอักษรทั้งหมดใช้ TH Sarabun NEW ขนาดต่างๆ ดังนี้ 

 ชื่อเรื่อง TH Sarabun NEW ขนาด 60 pt 

 ชื่อผู้แต่ง (นศ. คนที่ 1 ถึง xx และอาจารย์ที่ปรึกษา) TH Sarabun NEW ขนาด 48 pt 

 ชื่อกลุ่มวิจัย ภาควิชา  หรือ คณะ  TH Sarabun NEW ขนาด 32 pt 

 เนื้อหา TH Sarabun NEW ขนาด 32 pt 
3) ในโปสเตอร์ต้องประกอบด้วย  

 บทคัดย่อ 

 วิธีด าเนินการ 

 ผลการทดลอง 

 อภิปรายผล 

 บทสรุป 
4) รูปภาพต่างๆ ที่ใส่เข้าไปในโปสเตอร์ ต้องเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานปริญญานิพนธ์ของกลุ่ม 

หรือรูปภาพที่บ่งบอกให้ทราบถึง ภาควิชา  คณะ  หรือ มหาวิทยาลัย  เท่านั้น ห้ามน า
รูปภาพอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง เช่น การ์ตูน เข้ามาใส่ในโปสเตอร์โดยเด ดขาด 

5) นักศึกษาสามารถเตรียมโปสเตอร์ได้ด้วยโปรแกรม MS PowerPoint  
6) หลังจากเตรียมเสร จเรียบร้อย นักศึกษาต้องน าไปท าการพิมพ์ (Print) ลงในแผ่นไวนิล 

คณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงงาน จะไม่รับงานที่พิมพ์ (Print) ลงในกระดาษธรรมดา ที่
อาจเกิดการเสียหายได้ง่าย 

7) โปสเตอร์นี้ คณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรม จะน าไปแสดงในงานนิทรรศการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นนักศึกษาควรท าด้วยความละเอียดรอบคอบ 

สามารถดาวน์โหลดฟอร์มของการจัดท าโปสเตอร์ได้จากเว บไซด์ที่อาจารย์ผู้สอนแจ้ง ตัวอย่าง
รูปแบบการจัดท าโปสเตอร์ แสดงดังรูปที่ 5.2 – 5.3 
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รูปที่ 5.2  ตัวอย่างรูปแบบการจัดท าโปสเตอร์ที่มีพ้ืนหลังเป็นโลโก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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รูปที่ 5.3  ตัวอย่างรูปแบบการจัดท าโปสเตอร์ที่มีพ้ืนหลังเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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 ข้อความ.................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ข้อความ...................................................................................................................... .............. 
.............................. (ให้เขียนเป็นความเรียงโดยไม่ต้องมีหัวข้อรองและหัวข้อย่อย)............................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................  
 ข้อความ.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................................
.................................................. 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 ข้อความ........................................................................................ .................................. 
.........................................................................................  
 1.2.2 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
......................................................................................... 
 1.2.3 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
......................................................................................... 
 1.2.4 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
 1.2.5 ข้อความ....................................................................................... ................................... 
………………………………………………….. 
 

ไม่ก าหนดหมายเลขหน้าในหนา้แรกของแต่ละบท 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 ซม. 
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1.3 ขอบเขต 
 1.3.1 ข้อความ..........................................................................................................................  
.........................................................................................  
 1.3.2 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
.........................................................................................  
 1.3.3 ข้อความ...................................................................................... 
 1.3.4 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
........................................................................................  
 1.3.5 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
........................................................................................  
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
.........................................................................................  
 1.4.2 ข้อความ...................................................................................................................... .... 
......................................................................................... 
 1.4.3 ข้อความ......................................................................................  
 1.4.4 ข้อความ................................................................................ .......................................... 
........................................................................................  
 1.4.5 ข้อความ.............................................................................................................. ............ 
........................................................................................  

เลขหน้าจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 



บทที ่ 2  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง 

 
 ข้อความ.................(ค าน าเข้าสู่เนื้อหา)................................................................................... 
……………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1.1 หัวข้อรอง 
   ข้อความ................................................................. ......................................................... 
.................................................................. 
   1) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
..................................................................................................... ....................... ................................ 
   2) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
..................................................................................................... ....................................................... 
 2.1.2 หัวข้อรอง 
   1) หัวข้อย่อย..................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
   2) หัวข้อย่อย..................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ....................... ................................ 
   ข้อความ.......................................................... ................................................................ 
.............................................................................................. ..................................................................
................................................................................................ .......................................... 
 
2.2 ชื่อทฤษฎีที่ 1 
 2.2.1 หัวข้อรอง 
   ข้อความ.......................................................................................................................... 
................................................................. ........................................................................................... ....
.............................................................................. 
    

ไม่ก าหนดหมายเลขหน้าในหนา้แรกของแต่ละบท 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

0.5 นิ้ว หรือ 1.27 ซม. 
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1) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
.....................................................................................................  ....................................................... 
    ข้อความ....................................................................................... ............................. 
.............................................................................................. ........................................ 
   2) หัวข้อย่อย........................................................................... ..................................... 
.................................................................................................... ......................................... 

 ข้อความ..............................................................................................................
ข้อความ....................................................................................................  

 ข้อความ..................................................................... ......................................... 
    ข้อความ.................................................................................................................... 
................................................................................................  
   

 
  

รูปที่**2.1**ข้อความแสดงชื่อภาพ*[…] 
 
 2.2.2 หัวข้อรอง 
   ข้อความ................................................................................... ................................. 
................................................................. .................................... 
   1) หัวข้อย่อย........................................................... ............................................... 
.....................................................................................................  
   2) หัวข้อย่อย..........................................................................................................  
..................................................................................................... 

เลขหน้าจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 

อ้างอิงที่มาของ
ภาพจากล าดับ 
บรรณนานุกรม 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 
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2.3 ชื่อทฤษฎีที่ 2 
 ข้อความ................................................................................... ................................................. 
.........................................................................................................................  
 2.3.1 หัวข้อรอง 
   ข้อความ................................................................................. ......................................... 
........................................................................................................ .................................. 
   1) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
.....................................................................................................  
    

 
  

รูปที่**2.2**ข้อความแสดงชื่อภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพ 
      ภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพ*[…] 
 
   2) หัวข้อย่อย.......................................................................... ........................................ 
.....................................................................................................  
   ข้อความ........................................................................... ............................................... 
......................................................... 
 2.3.2 หัวข้อรอง 
   ข้อความ..........................................................................................................................  
.................................................................... 
   1) หัวข้อย่อย............................................................ ...................................................... 
.....................................................................................................  
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2) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
.....................................................................................................  
 2.3.3 หัวข้อรอง 
   ข้อความ..........................................................................................................................  
.................................................................... 
   1) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
.....................................................................................................  
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   2) หัวข้อย่อย............................................................................................ ...................... 
..................................................................................................... ...........................................................
.................................................................. 
   3) หัวข้อย่อย.................................................................................................................. 
.....................................................................................................  

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 ข้อความ........................... (ค าน าเข้าสู่เนื้อหา)........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....... 
 
3.1 แผนการด าเนนิงาน  
 ข้อความ...................................................................................................................... ........... 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………… 
 (ให้แสดง Gantt Chart ที่วางแผนครั้งแรกเปรยีบเทียบกับการด าเนนิงานจริง พร้อมท้ังอธิบายการ
ด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามแผน) 

 
ตารางที*่*3.1**แผนการด าเนินงานของโครงการ 
 

กิจกรรม เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

กิจกรรมที่ 1     

กิจกรรมที่ 2     
กิจกรรมที่ 3     

    แสดงแผนการด าเนินงาน 
   แสดงการด าเนินงานจริง 
 

3.2 การออกแบบ / เครื่องมือ 
 ข้อความ...................................................................................................... .............................. 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………… 

 3.2.1 หัวข้อรอง 
   ข้อความ.......................................................................................................................... 
.............................................................. 
   

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

ไม่ก าหนดหมายเลขหน้าในหนา้แรกของแต่ละบท 

0.5 นิ้ว หรือ 1.27 ซม. 
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1) ข้อความ................................................................................................... ....................... 
.....................................................................................................  
  2) ข้อความ......................................................................................................... ................. 
.....................................................................................................  

 ข้อความ................................................................................................................... ............ 
.......................................................................................................................................... ......................
..................................................................... 
 3.2.2 หัวข้อรอง 
   1) ข้อความ.............................................................. ...................................................... 
..................................................................................................... ...........................................................
.........................................................................................................................  
   2) ข้อความ.............................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
 
3.3 ขั้นตอนการสร้าง / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.3.1 หัวข้อรอง 
   ข้อความ..........................................................................................................................  
....................................................................................... 
   1) ข้อความ....................................................................................................................  
..................................................................................................... ...........................................................
................................................................ 
   2) ข้อความ....................................................................................................................  
.....................................................................................................  
   3) ข้อความ.............................................................................. ...................................... 
....................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ....................................
............................... 
   4) ข้อความ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............. 

เว้น 1 บรรทัด 

เลขหน้าจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 
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รูปที่**3.1**ข้อความแสดงชื่อรูป*[…] 
 
 3.3.2 หัวข้อรอง 
   ข้อความ...................................................................................................... ................... 
..................................................................... 
   1) ข้อความ.............................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................... 
   2) ข้อความ.................................................................................................. .................. 
................................................................................. 
 3.3.3 หัวข้อรอง 
   ข้อความ..........................................................................................................................  
...................................................................... 
  1)**ข้อความ.................................................................................................................... 
.....................................................................................................  
 
ตารางที่**3.2**ข้อความแสดงชื่อตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางงงงงงตาราง

ตารางตารางตารางตาราง*[…] 
 

    
    

    

 

อ้างอิงที่มา
ของภาพ 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 
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ตารางที่**3.2**ข้อความแสดงชื่อตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางงงงงงตาราง
ตารางตารางตารางตาราง*(ต่อ) 

 

    
    

    
    

 
   2) ข้อความ.......................................................................................... .......................... 
.....................................................................................................  
  ข้อความ............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................... 
 
3.4 วิธีการทดสอบ / วิธีการวัดผล 
 3.4.1 หัวข้อรอง 
   1) ข้อความ..................................................................... ............................................... 
..................................................................................................... ...........................................................
.........................................................................................................................  
   2) ข้อความ.................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................... 
 3.4.2 หัวข้อรอง 
   1) ข้อความ....................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ...........................................................
................................................................................................ ......................... 
   2) ข้อความ.................................................................................................... ................ 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ 

 
 ข้อความ...................... (ค าน าเข้าสู่เนื้อหา).......…………...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................  
 
4.1 ผล...............................  
 ข้อความ.................................................................................. .................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 ข้อความ................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................
.............................................................................................  
 ข้อความ.......................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................  
 ข้อความ................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................  
 ข้อความ........................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
......................................................................... ....................................................................................  
.................................................................... ............................................................................................
..................................................................................  
 
 
 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

ไม่ก าหนดหมายเลขหน้าในหนา้แรกของแต่ละบท 

0.5 นิ้ว หรือ 1.27 ซม. 
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4.2 การวิเคราะห์ / การวิจารณ์ 
 (ให้ใช้ตารางแสดงผลและเปรียบเทียบผลที่ได้ พร้อมใช้ค าอธิบาย) 
 ข้อความ............................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... 
 ข้อความ..................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... 
 ข้อความ..................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................... .....
................................................................... 
 
 
 
 
 

เลขหน้าจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 



บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อความ..................... (ค าน าเข้าสู่เนื้อหา)............................................................... ............... 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. 
 
5.1 สรุป  
 ข้อความ................................................................................................ .................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 ข้อความ........................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................... ............................................
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................. 
 ข้อความ............................................................................................................ ........................ 
......................................................................... .......................................................................................
..................................................................... ...........................................................................................
.............................................................................................  
 ข้อความ................................................................................................ .................................... 
........................................................................................................................................................... .....
..................................................................... ......................................................... ..................................
.............................................................................................  
 ข้อความ............................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
...................................................................................... ..........................................................................
.................................................................................................................  
 ข้อความ............................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................. 
 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

ไม่ก าหนดหมายเลขหน้าในหนา้แรกของแต่ละบท 

0.5 นิ้ว หรือ 1.27 ซม. 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อความ.................................................................................... ................................................ 
.................................................................................................................... ............................................
................................................................... 
 ข้อความ........................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................................ ................................
................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขหน้าจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 
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ประวัติผู้จัดท าปริญญานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ   นายนครสวรรค์**มั่งมีสุข**รหัส**XXXXXXXXX-X 
สาขาวิชา/ภาควิชา  ภาควิชา................................... 
วัน-เดือน-ปี เกิด  วันที่ 1 มกราคม 2525 
สถานที่เกิด  จังหวัดนครสวรรค์ 
ที่อยู่  (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)**สถานที่ส าเร็จการศึกษา**ปีที่ส าเร็จ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)**สถานที่ส าเร็จการศึกษา**ปีที่ส าเร็จ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)**สถานที่ส าเร็จการศึกษา**ปีที่ส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพ 

ในชุดนักศึกษา   
ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 

3 แท็ป หรือ 1.5 นิ้ว 




