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คํานํา 

 

คูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา โครงงาน

วิศวกรรม เริ่มใชต้ังแตปการศึกษา 2555 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน

จนกระทั่งจัดทําปริญญานิพนธฉบับสมบรูณ เพื่อใหนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินงานโครงงาน เรียบเรียง

และจัดพิมพปริญญานิพนธใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงแบบฟอรม แบบ

ประเมินผล และแบบตัวอยางการพิมพปริญญานิพนธในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดจากเว็บไซตของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

ศูนยการจัดการความรู  คณะวิศวกรรมศาสตร ขอขอบคุณหัวหนาสาขาวิชาและผูสอนวิชาโครงงาน

วิศวกรรมทุกทานที่ไดชวยกันจัดทําคูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธน้ี และหวังวาจะมีประโยชนแก

นักศึกษาในการดําเนินงานโครงงานและจัดพิมพปริญญานิพนธไดอยางเรียบรอยสมบูรณ 

 

                                                                                         ศูนยการจัดการความรู 

                        2555 
  



P a g e  | 2 

 

คูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธ                                         ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร  

บทท่ี 1     

วิชาโครงงานวิศวกรรม  
 

1.1  บทนํา 

การจัดทําโครงงานวิศวกรรมฯ  จะตองผานรายวิชา 04112421 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม  (Pre-

Project), 1(1-0-2)  ซึ่งเปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษากอนเขาทํางานจริง โดยเปนการฝกใหนักศึกษารูจักระเบียบและข้ันตอนการทําโครงงานเด่ียวหรือ

กลุมที่เปนปญหาเกี่ยวของกับทางวิศวกรรมการผลิตภา ยใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานน้ันๆ   การ

ดําเนินงานเริ่มจากการพิจารณาสํารวจเบื้องตนเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน วางแผนการดําเนินงาน 

รวมถึงศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของและคาใชจายโดยประมาณ แลวจึงดําเนินการเก็บขอมูล ออกแบบ สรางหรือ

ทดลองใหตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว หลังจากน้ันจึงวิเคราะหขอมูลหรือผลลัพธที่ได สรุปผล และเขียนปริญญา

นิพนธใหถูกตองสมบูรณ พรอมทั้งนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการสอบ 

 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมฯ เปนสวนแรกของวิชาโครงงานวิศวกรรม ฯ  โดยในแตละข้ันตอนของการ

ดําเนินงานโครงงาน  นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานและการสอบโดยอาจารยที่

ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการที่สาขาวิชาแตงต้ังตามเกณฑการประเมินผลที่กําหนด และอาจารยผู

ประสานงานโครงงานรวบรวมคะแนนที่ไดจากผูประเมินผลในแตละชวงของการดําเนินงานโครงงานและตัดเกรด

ตามเกณฑที่กําหนด 

 

1.2  ความสําคัญของขั้นตอนการนําเสนอปริญญานิพนธ  

 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอหรือการเขียนปริญญานิพนธน้ัน  มีความสําคัญอยางย่ิงตอความเขาใจของผูอาน  

ไมวาจะเปนผูตรวจปริญญานิพนธเอง  หรือผูที่จะใชปริญญานิพนธน้ันในการคนควาหรืออางอิงในอันดับตอ มา  

เน้ือหาปริญญานิพนธในสวนกลางน้ันควรประกอบดวยสวนสําคัญอีก  3  สวนยอย คือ สวนบทนํา  สวนบทเน้ือหา

หลัก  และสวนบทสรุป 

 1.2.1  สวนบทนํา 

 สวนบทนําจะเปนบทแรกของปริญญานิพนธถัดจากบทคัดยอ  มีปริญญานิพนธจํานวนมากที่มีความสับสน

ระหวางบทคัดยอและบทนํา  บทคัด ยอจะกลาวโดยยอ ๆ  ถึง ประเด็นของปญหาวาคืออะไร  ผูเขียนไดทําอะไร  

อยางไร  และไดผลเชนไร  สวนบทนําจะเริ่มชักนําผูอานเขาสูประเด็นของปญหาอยางเปนข้ันตอน  โดยมักจะสรุป

งานวิจัยที่ผูอื่นไดกระทําไปแลว  จากน้ันผูเขียนจะช้ีประเด็นที่ชัดเจน (Problem identification) วาผูเขียนจะทํา

อะไร หรือแกปญหาที่จุดไหน แลวจึงสรุปข้ันตอนของการศึกษาหรือการแกปญหา ทั้งน้ีเพื่อเปนการสงทายเขาสู

สวนที่สองหรือสวนที่เปนบทเน้ือหาหลักน่ันเอง 
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 1.2.2  สวนบทเน้ือหาหลัก 

 เน้ือหาของปริญญานิพนธสวนเน้ือหาหลักน้ี  จะเปนเ น้ือหาสวนใหญของปริญญานิพนธทั้งฉบับ  มัก

ประกอบดวยบทตาง ๆ  ประมาณ  2  ถึง  5  บท   หรือมากกวาน้ัน โดยมักจะแบงความยาวและเน้ือหาของแตละ

บทใกลเคียงกัน  โดยแตละบทก็จะไมยาวจนเกินไปยากแกการติดตาม (มักยาวประมาณ  20-40  หนาพิมพ)   บท

แรกของสวนเน้ือหาหลกัน้ีมักจะกลาวถึงหลักการทั่วไป  หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ  และงานวิจัยที่ผูอื่นไดกระทําไป

แลว (Literature review) บทตอ ๆ มาจึงเปนข้ันตอนตางๆ ในการศึกษาหรือการแกปญหา รวมทั้งผลลัพธที่ได มี

ปริญญานิพนธจํานวนมากที่จะมีการสรุปทายบทและชักนําเขาสูบทตอไป 

 1.2.3  สวนบทสรุป 

 ปริญญานิพนธสวนน้ีเปนสวนสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวา  2  สวนแรก  เพราะเปนการแสดงถึงความบรรลุ

เปาหมายของการศึกษา  เปนสวนที่แสดงความลึกซึ้งของผูศึกษาวิจัย การนําเสนอบทวิเคราะหวิจารณ  หรือ

ขอเสนอแนะ  กับการนําเสนอบทสรุปควรจะแยกกันอยางชัดเจนเพราะบทสรุปจะกลาวโดยยอถึงผลการศึกษาหรือ

ผลการวิจัยเทาน้ัน 

 

1.3 ภาษาท่ีใชในการเขียนปริญญานิพนธ 

การเขียนปริญญานิพนธ  ผูเขียนสามารถที่จะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได  ภาษาที่ใชในการ

นําเสนอปริญญานิพนธ  เปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด  และไมใชเปนการเขี ยนที่ตองการปริมาณโดยไมเนน

คุณภาพ  ดังน้ันการเขียนปริญญานิพนธแตละหนาจะตองกระชับ  ชัดเจนไดใจความ  และถูกตองตามหลักการใช

คําและไวยากรณ  การใชศัพทเทคนิคหรือคําที่เปนภาษาตางประเทศเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ควรคํานึงถึง  หากกระทําไดก็

ควรใชคําที่แปลหรือศัพทบญัญัติที่เปนภาษาไทย (หากปริญญานิพนธน้ันเขียนเปนภาษาไทย)  หรือหากวาไมแนใจ

วาจะสื่อความหมายไดถูกตอง  การมีคําตางภาษาอยูในวงเล็บก็มักใชไดเสมอ 

ควรใหความสําคัญวาภาษาที่ใชเขียนปริญญานิพนธน้ันก็คือสื่อที่ใชในการทําความเขาใจที่ตรงกันระหวาง

ผูเขียนและผูอานปริญญานิพนธฉบับน้ัน นอกจากการใชคําที่ถูกตองแลว ลําดับของชุดของคําที่นําเสนอก็จะมี

ความสําคัญที่ไมย่ิงหยอนกวากัน  ในแตละยอหนาจะตองมีความชัดเจนวาอะไรคือประเด็นหลักในการนําเสนอของ

ยอหนาน้ัน การรับและการสงกันระหวางยอหนาที่อยูติดกันจะเปนสะพา นที่ดีที่จะทําใหผูอานสามารถที่จะติดตาม

ผูเขียนไดอยางตอเน่ือง 

ความซ้ําซอน (Redundancy) การสอการชักจูงในทางที่ผิด (Mis-leading)  และความคลุมเครือ 

(Ambiguous)  เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยางย่ิงในการเขียนปริญญานิพนธ โดยปกติแลวผูเขียนมักไมไดจงใจที่จะให

เกิดข้ึน แตสิ่งดังกลาวมักเกิดข้ึนเสมอหากผูเขียนขาดความระมัดระวัง  ประโยคหรือยอหนาบางยอหนาดูผิวเผิน

บางครั้งดูเหมือนไมซ้ํากับที่ใดเลย แตพอสรุปใหสั้นลงแลวก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกลาวมาแลว  อันน้ีเปนความซ้ําซอน

ที่มักพบเห็นเสมอ  เมื่อตองการกลาวถึ งสิ่งเดียวกัน  ตลอดปริญญานิพนธทั้งเลมควรใชคําหรือประโยคแบบ
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เดียวกัน เพราะไมเชนน้ันแลวผูอานมักจะเกิดความสับสนวาเปนสิ่งอื่นอีกสิ่งหน่ึงหรือไม  ความกํากวมแบบน้ีผูอาน

อาจจะเขาใจผิดไดโดยงาย 

โปรดระลึกอยูเสมอวา  ยอหนาหรือประโยคที่อานแลวสรุปไมไดวาผูเขียนตองการบอกอะไรหรือสรุปไดวา

ผูเขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแลว  จะเปนยอหนาหรือประโยคที่เขียนข้ึนมาเพื่อใหสิ้นเปลืองกระดาษและหมึก

พิมพเทาน้ัน  ผูเขียนจะไมไดอะไรเลย 

คูมือเรียบเรียงปริญญานิพนธฉบับน้ีประกอบดวยรายละเอียดของเน้ือหาตาง ๆ  ที่ผูเขียนปริญญานิพนธ  ควร

ทราบ  และตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ มหาวิทยาลัยฯ โดยในบทที่  1  ไดกลาวถึงความสําคัญของปริญญา

นิพนธ  สวนตาง ๆ  ของการนําเสนอ  และภาษาที่ใชในการเขียนปริญญานิพนธ  บทที่  2  จะใหรายละเอียดและ

รูปแบบของสวนตาง ๆ  ของปริญญานิ พนธ  นับต้ังแตหนาปกเปนตนไป  สวนบทที่ 3  น้ันจะใหรายละเอียด

เกี่ยวกับรูปแบบของสวนตางๆ  ของปริญญานิพนธ  นับต้ังแตหนาปกเปนตนไป  สวนบทที่  3  น้ันจะให

รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการพิมพ  เปนหลัก  สวนวิธีการอางอิงตาง ๆ  และการเขียนบรรณานุกรม และ

เอกสารอางอิงจะกลาวไวในบทที่  4  และบทที่  5  ตามลําดับ สําหรับภาคผนวกน้ันจะแบงเปน  3 สวนหลัก  คือ

ข้ันตอนการขออนุมัติเคาโครงและการขอสอบปริญญานิพนธตัวอยางตาง ๆ  ของการเขียนปริญญานิพนธ  

ขอบังคับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   และตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ  ที่

เกี่ยวของ 

 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินงานวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรม 

อาจารยผูประสานงานวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานแกนักศึกษาที่ลงทะเบียน

วิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมเปนครั้งแรก โดยนักศึกษาจะไดรับทราบปฏิทินการดําเนิ นงานวิชาเตรียมโครงงาน

วิศวกรรม และ วิชาโครงงานวิศวกรรมซึ่งเปนกําหนดการในการดําเนินงาน การสงงาน และการสอบ โดยการ

เปลี่ยนแปลงกําหนดการในปฏิทินการดําเนินงานหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของกับวิชาโครงงานวิศวกรรม จะ

ประกาศใหทราบที่บอรดปริญญานิพนธหนาสาขาวิชาและเว็บไซตของสาขาวิชา และนักศึกษาสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมและแบบประเมินผลตางๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดจากเว็บไซตของคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 

1.4.1 การเสนอหัวขอโครงงาน 

1.4.1.1 นักศึกษาหาหัวขอเรื่อง (title) และแนวคิด (concept) ของโครงงานที่สนใจ และ มี

อาจารยยอมรับเปนที่ปรึกษา โดยจํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

1.4.1.2 นักศึกษาย่ืนแบบ ขอสอบหัวขอปริญญานิพนธ (วศ.01 ) ที่มีลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา

และอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ของกลุมแ แลว เริ่มจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน  ตาม
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รูปแบบในบทที่ 2 ทั้งน้ี สาขาวิชาจะตรวจสอบหัวขอและแนวคิดโครงงานของแตละกลุม หากพบความซ้ําซอน

หรือไมชัดเจน สาขาวิชาจะประกาศใหทราบ โดยนักศึกษาของกลุมโครงงานน้ันๆ จะตองทําการปรับปรุงแกไขและ

ย่ืนตอภาควิชาอีกครั้งหน่ึงภายในเวลาที่สาขาวิชากําหนด 

1.4.1.3 นักศึกษาเริ่มบันทึกงานในสมุดบันทึกงาน (log book)   สําหรับทั้งวิชาเตรียมโครงงาน

วิศวกรรม และ วิชาโครงงานวิศวกรรม โดยบันทึกการดําเนินงานทุกสัปดาห และใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือช่ือ

รับทราบทุกเดือนและนําสงสาขาวิชาภายในเวลาที่สาขาวิชากําหนด 

1.4.2 การสอบหัวขอโครงงาน 

1.4.2.1 นักศึกษาสงรายงานการศึกษาความเปนไปไดที่มีลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษารับรองที่

สาขาวิชาตามกําหนด เพื่อเปนการยืนยันการขอสอบหัวขอโครงงาน มิเชนน้ัน จะถูกตัดออกจากตารางสอบหัวขอ 

1.4.2.2 สาขาวิชาจัดตารางสอบหัวขอโครงงาน และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และรายช่ือ

คณะกรรมการสอบใหนักศึกษาทราบ 

1.4.2.3 นักศึกษาสอบหัวขอโครงงาน โดยนําเสนอตามหัวขอในรายงานการศึกษาความเปนไปได

ของโครงงาน และมีขอปฏิบัติในวันสอบ ดังน้ี 

- นักศึกษาเตรียมแบบแจงผลการสอบหัวขอโครงงาน   จํานวน 1 แผน และแบบประเมินผ ลการสอบ

หัวขอโครงงาน  ตามจํานวนกรรมการพรอมกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย และเตรียมรายงาน

การศึกษาความเปนไปไดของโครงงานตามจํานวนกรรมการ 

- นักศึกษาทุกคนตองมารายงานตัวและลงช่ือกอนสอบที่สาขาวิชา รอบเชา ภายในเวลา 08.30–09.00 

น. รอบบาย ภายในเวลา 12.45–13.00 น. หากไมมารายงานตัวหรือเขาสอบสายเกิน 15 นาทีโดยไม

มีเหตุผล จะไมมีสิทธ์ิสอบ 

- กอนเริ่มสอบ นักศึกษาทุกกลุมในรอบเดียวกัน ตองติดต้ังและทดสอบการใชงานอุปกรณนําเสนอ เชน 

LCD Projector ใหเรียบรอยกอนเวลาเริ่มสอบของรอบน้ันๆ (รอบเชา ติดต้ังใหเสร็จกอนเวลา 9.00 

น. รอบบาย กอนเวลา 13.00 น.) 

- กอนเริ่มนําเสนอของแตละกลุม นักศึกษาย่ืนแบบขอสอบ ใหอาจารยที่ปรึกษา  และรายงาน

การศึกษาความเปนไปไดของโครงงานใหอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบทานอื่นๆ 

- นักศึกษามีเวลานําเสนอหัวขอ 15 นาที และตอบขอซักถาม 10 นาที 

หลังสอบหัวขอโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงานรวบรวมแบบขอสอบหัวขอ(วศ.01 )จากกรรมการสอบ

ทุกทาน และสง ทีส่าขาวิชาภายใน 2 วันหลังวันสอบหัวขอ เพื่อใหสาขาวิชาประกาศผลการสอบหัวขอและอาจารย

ผูประสานงานรวบรวมคะแนน หากผลการพิจารณาใหนักศึกษาสอบไมผาน กรรมการสอบไมตองใหคะแนนใน

แบบ วศ.01   
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1.4.2.4 สาขาวิชาประกาศผลการสอบหัวขอโครงงาน 

การตัดสินผลการสอบหัวขอของคณะกรรมการสอบมี 3 กรณี ดังน้ี 

1) “ผาน” หมายถึง นักศึกษาสามารถนําเสนอการดําเนินงานโครงงานอยางชัดเจนและวิเคราะหอธิบาย

ขอซักถามไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ สะทอนใหเห็นความเขาใจและความมั่นใจในการทํา

โครงงาน จึงไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ โดยนักศึกษาสามารถจัดทํารายงานการศึกษา

ความเปนไปไดของโครงงานไดทันที ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบอาจใหขอเสนอแนะหรือขอควรปรับปรุง

อื่นๆ อีกได เพื่อใหนักศึกษานําไปใชในการจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน 

2) “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง นักศึกษายังไมสามารถนําเสนอการดําเนินงานโครงงานหรือตอบขอ

ซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบไดอยางสมบูรณ และคณะกรรมการสอบมีความเห็นวา 

จําเปนตองแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญของโครงงาน แตไมจําเปนตองสอบหัวขอให ม โดย

คณะกรรมการจะระบุเงื่อนไขน้ันๆ ไวในแบบแจงผลการสอบหัวขอโครงงาน ซึ่งนักศึกษาตองทําการ

แกไขตามเงื่อนไขและความเห็นของคณะกรรมการสอบ ภาควิชาจะติดตามผลจากอาจารยที่ปรึกษา

โครงงาน โดยจะรวมคะแนนประเมินผลการสอบหัวขอ หลังจากที่นักศึกษาไดทําการปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวเทาน้ัน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามและสงรายงานการศึกษาความเปนไปไดที่

ภาควิชาตามกําหนดได นักศึกษาตองย่ืนคํารองช้ีแจงเหตุผลผานอาจารยที่ปรึกษาไปยังอาจารยผู

ประสานงาน มิฉะน้ัน ทางภาควิชาจะถือวาผลการสอบเปน “ไมผาน” ซึ่งมีผลใหนักศึกษาตอง สอบ

หัวขอใหม 

3) “ไมผาน” หมายถึง นักศึกษาไมสามารถนําเสนอการดําเนินงานโครงงานหรือไมสามารถตอบขอ

ซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบได หรือตองแกไขสาระสําคัญของโครงงานในปริมาณ

มาก สะทอนใหเห็นวานักศึกษาไมเขาใจถึงสาระหรือวิธีการดําเนินงานของโครงงานที่จะทํา แ ละ

คณะกรรมการสอบเห็นวานักศึกษาอาจไมสามารถดําเนินงานภายใตหัวขอเรื่องดังกลาวใหสัมฤทธ์ิผล

ตามวัตถุประสงคได นักศึกษาที่สอบไมผาน ตองขอนัดคณะกรรมการสอบดวยตนเองเพื่อสอบแกตัว

ภายใน เวลาที่ภาควิชากําหนด 

1.4.3 การสงรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงงาน 

1.4.3.1 นักศึกษาสงรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงานที่ทําการแกไขปรับปรุงตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสอบหัวขอแลว พรอมแบบประเมินผลรายงานการศึกษา ความกาวหนาการดําเนิน

โครงงาน ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ที่สาขาวิชาตามกําหนด หลังจากน้ัน ใหนักศึกษาเริ่มจัดทํารายงาน

ความกาวหนาของโครงงาน 1 ตามรูปแบบ วศ.02 
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1.4.3.2 ภาควิชานําสงรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงานใหอาจารยที่ปรึกษา  

อาจารยที่ปรึกษาประเมินผลรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงานและสงคืนแบบ  วศ.02 ที่กรอกคะแนน

แลวที่ผูสอนวิชาฯ เพื่อใหอาจารยรวบรวมคะแนน 

1.4.4 การสอบหัวขอปริญญานิพนธ 

1.4.4.1 ภาควิชาจัดตารางสอบ หัวขอปริญญานิพนธ  และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และ

รายช่ือคณะกรรมการสอบใหนักศึกษาทราบ 

1.4.4.2 นักศึกษาสอบหัวขอปริญญานิพนธ โดยนําเสนอตามหัวขอในรายงานความกาวหนาของ

โครงงาน และมีขอปฏิบัติในวันสอบ ดังน้ี 

- นักศึกษาเตรียมแบบแจงผลการสอบความกาว หนาโครงงาน  จํานวน 1 แผน และแบบประเมินผล

การสอบความกาวหนาโครงงาน  ตามจํานวนกรรมการพรอมกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย และ

เตรียมรายงานความกาวหนาของโครงงานตามจํานวนกรรมการ 

- นักศึกษาทุกคนตองมารายงานตัวและลงช่ือกอนสอบที่ภาควิชา รอบเชา ภายในเวลา 08.30–09.00 

น. รอบบาย ภายในเวลา 12.45–13.00 น. หากไมมารายงานตัวหรือเขาสอบสายเกิน 15 นาทีโดยไม

มีเหตุผล จะไมมีสิทธ์ิสอบ 

- กอนเริ่มสอบ นักศึกษาทุกกลุมในชวงเวลาเดียวกัน ตองติดต้ังและทดสอบการใชงานอุปกรณนําเสนอ 

เชน LCD Projector ใหเรียบรอยกอนเวลาเริ่มสอบของรอบน้ันๆ  (รอบเชา ติดต้ังใหเสร็จกอนเวลา 

9.00 น. รอบบาย กอนเวลา 13.00 น.) 

- นักศึกษามีเวลานําเสนอความกาวหนา 15 นาที และตอบขอซักถาม 10 นาที 

 

1.4.5 การสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน 

1.4.5.1 นักศึกษาสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน ที่ปรับปรุงแกไขตามความเห็นของ

คณะกรรมการสอบกาวหนาแลวและสมุดบันทึกงาน พรอมแบบประเมินผลรายงานความกาวหนาของโครงงาน ที่

กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวที่ภาควิชาตามกําหนด 

1.4.5.2 ภาควิชานําสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน และสมุดบันทึกงานใหอาจารยที่

ปรึกษา  

1.4.5.3 อาจารยที่ปรึกษาประเมินผลรายงานความกาวหนาของโครงงาน  และสมุดบันทึกงาน

และสงคืนสมุดบันทึกงาน ที่กรอกคะแนนแลวที่สาขาวิชา 

1.4.5.4 อาจารยผู สอนรวบรวมคะแนนและขออนุมัติเกรดวิชา   โครงงานวิศวกรรม   ผาน

สาขาวิชาสงใหคณะ 
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1.5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรม 

1.5.1 การสอบความกาวหนาของโครงงาน 

1.5.1.1 นักศึกษาจัดเตรียมการนําเสนอผลงานตามรู ปแบบที่ภาควิชากําหนด พรอมทั้งเตรียม

แบบประเมินผลรายงานความกาวหนาของโครงงาน  ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวที่สาขาวิชาตามกําหนด 

1.5.2 การสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน 

1.5.2.1 นักศึกษาจัดทํารายงานความกาวหนาของโครงงานครั้งที่ 2 ตามรูปแบบในบทที่ 2 โดย

แสดงผลการดําเนินงานล าสุด ซึ่งอาจมีการปรับแตงแผนการดําเนินงานและคาใชจายที่จําเปน สงพรอมแบบ

ประเมินผลรายงานความกาวหนาของโครงงาน ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวที่ภาควิชาตามกําหนด 

1.5.2.2 ภาควิชานําสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน  ใหอาจารยที่ปรึกษา  

1.5.2.3 อาจารยที่ปรึกษาประเมินผลรายงานความกาวหนาของโครงงาน   และสมุดบันทึกงาน  

ที่กรอกคะแนนแลวที่ภาควิชา เพื่อใหอาจารยผูประสานงานรวบรวมคะแนน 

1.5.3 การสงปริญญานิพนธฉบับปกออน 

1.5.3.1 นักศึกษาสงปริญญานิพนธฉบับเย็บเลมปกออน ไมเกิน 80 หนาจํานวน 2 เลม พรอม

แบบประเมินผลปริญญานิพนธ   ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวที่ภาควิชาตามกําหนด หากปริญญานิพนธเกิน 

80 หนา นักศึกษาตองย่ืนคํารองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนในการที่ตองมีจํานวนหนาเกินผานอาจารยที่ปรึกษา

ไปยังอาจารยผูประสานงาน 

1.5.3.2 ภาควิชานําสงปริญญานิพนธเลมหน่ึงใหอาจารยที่ปรึกษาและอีกเลมหน่ึงใหกรรมการ

ตรวจปริญญานิพนธที่ภาควิชาจัดใหพรอมแบบ และประกาศช่ือกรรมการตรวจปริญญานิพนธใหนักศึกษาทราบ 

1.5.3.3 อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการตรวจสงคืนแบบ  ที่กรอกคะแนนแลว  พรอมสรุปสิ่งที่

นักศึกษาควรปรับปรุงแกไขในปริญญานิพนธที่ภาควิชาตามกําหนด เพื่อใหอาจารยผูประสานงานรวบรวมคะ แนน 

และสงคืนสรุปสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขแกนักศึกษา 

1.5.3.4 นักศึกษาลงช่ือรับคืนสรุปสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขที่ภาควิชาในชวงเวลาที่กําหนดเพื่อ

นําไปปฏิบัติ 

1.5.4 การสอบปองกันปริญญานิพนธ 

1.5.4.1 สาขาวิชาจัดตารางสอบปองกันปริญญานิพนธ และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และ

รายช่ือคณะกรรมการสอบใหนักศึกษาทราบ อน่ึง โครงงานที่ไมไดสงปริญญานิพนธฉบับเย็บเลมปกออน 2 เลม 

ตามกําหนด จะถูกตัดออกจากตารางสอบปองกัน และนักศึกษาที่ไมไดสอบปองกันหรือสอบไมผาน จะไดเกรด I 

(แสดงถึงการวัดผลปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด) 

- นักศึกษาสอบปองกันปริญญานิพนธ โดยนําเสนอผลงานในปริญญานิพนธ และมีขอปฏิบัติในวันสอบ 

ดังน้ีนักศึกษาเตรียมแบบแจงผลการสอบปองกันปริญญานิพนธ จํานวน 1 แผน แบบประเมินผลการ
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สอบปองกันปริญญานิพนธ  ตามจํานวนกรรมการ  กรอกรายละเอียดใหเรียบรอย และเตรียม

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามจํานวนกรรมการ 

- นักศึกษาทุกคนตองมารายงานตัวและลงช่ือกอนสอบที่ภาควิชา รอบเชา ภายในเวลา 08.30–09.00

น. รอบบาย ภายในเวลา 12.45–13.00 น. หากไมมารายงานตัวหรือเขาสอบสายเกิน 15 นาทีโดยไม

มีเหตุผล จะไมมีสิทธ์ิสอบ 

- กอนเริ่มเวลาสอบ นักศึกษาทุกกลุมในชวงเวลาเดียวกัน ตองติดต้ั งและทดสอบการใชงานอุปกรณ

นําเสนอ เชน LCD Projector ใหเรียบรอยกอนเวลาเริ่มสอบของรอบน้ันๆ (รอบเชา ติดต้ังใหเสร็จ

กอนเวลา 9.00 น. รอบบาย กอนเวลา 13.00 น.) 

- กอนเริ่มนําเสนอของแตละกลุม นักศึกษาย่ืนแบบใหอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบทานอื่นๆ 

- นักศึกษามีเวลานําเสนอปริญญานิพนธ 20 นาที และตอบขอซักถาม 15 นาที 

หลังสอบปองกันปริญญานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาโครงงานรวบรวมแบบ วศ.01 จากกรรมการสอบทุกทาน 

ที่สาขาวิชาภายใน 2 วันหลังวันสอบปองกัน เพื่อใหอาจารยผูประสานงานรวบรวมคะแนน หากผลการพิจารณาให

นักศึกษาสอบไมผาน ก  

 

1.5.4.2 สาขาวิชาประกาศผลการสอบปองกันปริญญานิพนธ  

การตัดสินผลการสอบปองกันของคณะกรรมการสอบมี 3 กรณี ดังน้ี 

1) “ผาน” หมายถึง นักศึกษานําเสนอผลงานและวิเคราะหอธิบายขอซักถามไดเปนที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบ สะทอนใหเห็นความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดําเนินงาน โครงงาน

ใหสัมฤทธ์ิผล ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ แตคณะกรรมการอาจใหขอเสนอแนะหรือ

ขอควรปรับปรุงอื่นๆ อีกได โดยใหนักศึกษานําไปดําเนินการแกไขปรับปรุงแลวเขารูปเลมปริญญา

นิพนธฉบับสมบูรณไดทันที 

2) “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงานของโครงงานหรือตอบขอซักถามให

เปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบไดอยางสมบูรณ และคณะกรรมการสอบมีความเห็นวา จําเปนตอง

แกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญหรือแกไขการเรียบเรียงปริญญานิพนธ แตไมจําเปนตองสอบปองกัน

ปริญญานิพนธใหม หรือกรรมการสอบตองการตรวจดูปริญญานิพนธอีกครั้งหน่ึงหลังจากที่นักศึกษา

แกไขแลว ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบจะระบุเงื่อนไขน้ันๆ ไวในแบบแจงผลการสอบปองกันปริญญา

นิพนธ (PE-PJ10) ซึ่งนักศึกษาตองทําการแกไขตามเงื่อนไขและความเห็นของคณะกรรมการสอบ 

ภาควิชาจะติดตามผลจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน โดยจะรวมคะแนนประเมินผลการสอบปองกัน 

หลังจากที่นักศึกษาไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเทาน้ัน หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพวิชาโครงงานวิศวกรรมในภาค
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ฤดูรอน เพื่อทําการปรับปรุงแกไขใหเสร็จสิ้นและสงปริ ญญานิพนธฉบับสมบูรณที่ภาควิชาตาม

กําหนดเวลาในภาคฤดูรอน 

3) “ไมผาน ” หมายถึง นักศึกษาไมสามารถนําเสนอผลงานและตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบได หรือตองแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ หรือแกไขการเรียบเรียงปริญญานิพนธ

ในปริมาณมาก สะทอนใหเห็นวานักศึกษาไมเขาใจอยางถองแทถึงสาระของโครงงานที่ไดทํา นักศึกษา

จะไดเกรด I และถานักศึกษาตองการขอจบการศึกษาในภาคฤดูรอน จะตองลงทะเบียนรักษาสภาพ

วิชาโครงงานวิศวกรรมในภาคฤดูรอน ขอนัดคณะกรรมการสอบใหม และสงปริญญานิพนธฉบับ

สมบูรณที่ภาควิชาตามกําหนดเวลาในภาคฤดูรอน โดยนักศึกษาที่สอบไมผานหรือสอบภาคฤดูรอนจะ

ถูกลดประจุเกรด  1 ประจุ  

 

1.5.5 การสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

1.5.5.1 นักศึกษาทําการแกไขปริญญานิพนธและสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ โดยเรียงลําดับ

สวนประกอบและใชรูปแบบตามที่กําหนดในบทที่ 3 พรอมลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาและอาจารย ที่ปรึกษารวม 

(ถามี) รับรองในหนาอนุมัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 เลม และปริญญานิพนธในรูปแบบ CD 1 ชุด 

โดยบนแผน CD ทุกแผน ใหเขียนช่ือหัวขอปริญญานิพนธ และปการศึกษาที่จบใหเรียบรอยและชัดเจน 

1.5.5.2 อาจารยผูประสานงานรวบรวมคะแนนทั้งหมดและขออนุมัติเกรดผานภาควิชาสงใหคณะ 

และภาควิชานําสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณใหคณบดีลงนาม 

 

1.5.6 การดําเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรมในภาคฤดูรอน 

1.5.6.1 นักศึกษาที่ไมสามารถสอบปองกันไดในภาคการศึกษาที่ 2 ตองย่ืนคํารองช้ีแจงเหตุผลตอ

ภาควิชาผานอาจารยที่ปรึกษาโครงงานกอนชวงเวลาการสอบปองกันอยางนอย 1 สัปดาห 

1.5.6.2 นักศึกษาที่ไมไดสอบปองกันภายในภาคการศึกษาที่ 2 หรือสอบไมผาน หรือสงปริญญา

นิพนธฉบับสมบูรณไมทันกําหนดจะไดเกรด I  และตองดําเนินการเพื่อเปลี่ยนคา I  ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะ

กําหนด   

1.5.6.3 นักศึกษาที่ตองการขอสอบปองกันในภาคฤดูรอนเพื่อเปลี่ยนคา I ตองปฏิบัติตามปฏิทิน

การดําเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรมภาคฤดูรอนซึ่งภาควิชาจะประกาศใหทราบในชวงเวลาน้ัน 

1.5.6.4 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด  (รวมถึงภาคฤดูรอน ) และเหลือวิชา

โครงงานวิศวกรรม 2 เพียงวิชาเดียวตองลงทะเบียนรักษาสภาพวิชาโครงงานวิศวกรรม 2 ดวย 
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1.6 ขอกําหนดวิชาโครงงานวิศวกรรม 

1.6.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรม  ในภาคการศึกษาที่ 1 ได คือ นักศึกษาช้ันป

สุดทายที่ยังเหลือจํานวนหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนตามหลักสูตรอีกไมเกิน 40 หนวยกิต หากเกิน 40 หนวยกิต 

นักศึกษาตองย่ืนคํารองช้ีแจงเหตุผลในการขอลงทะเบียนโดยใชแบบคํารองของวิชาโครงงานวิศวกรรมผานอาจารย

ที่ปรึกษาโครงงานถึงหัวหนาภาควิชาใหพิจารณาอนุมัติ 

1.6.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรมในภาคการศึกษาที่ไมเปดใหลงทะเบียน

ตามปกติ เน่ืองจากมีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควร หรือนักศึกษาที่ประสบปญหาใดๆ ระหวางการดําเนินงาน

โครงงาน เชน ไมสามารถสงงานหรือสอบตามกําหนดการที่ภาควิชาจัดไวได ไมสามารถดําเนินโครงงานภายใต

หัวขอเดิมตอไปได เปนตน ตองย่ืนคํารองโดยใชแบบคํารองของวิชาโครงงานวิศวกรรมผานอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานถึงหัวหนาภาควิชาใหพิจารณาเปนกรณีไป 

 

1.7 นโยบายการดําเนินงานและประสานงานวิชาโครงงานวิศวกรรม 

เพื่อใหการดําเนินงานและประสานงานวิชาโครงงานวิศวกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและยุติธรรมตอ

ทุกกลุมโครงงาน นักศึกษาควรเคารพขอกําหนดและกําหนดการตางๆ ของภาควิชาโดยเครงครัด 

1.7.1 นักศึกษาตองสงงานภายในวันและเวลาที่ภาควิชากําหนด การสงงานหลังวันกําหนดสง อาจารยผู

ประสานงานจําเปนตองหักคะแนนตามเกณฑที่กําหนด การผอนผันการสงงานหลังวันที่กําหนดจะตองมีเหตุผลอัน

สมควรอยางย่ิง โดยนักศึกษาตองย่ืนคํารองช้ีแจงเหตุผลในการสงงานหลังวันกําหนดสงผานอาจารยที่ ปรึกษาถึง

อาจารยผูประสานงาน อยางไรก็ตาม อาจารยผูประสานงานโครงงานวิศวกรรมโดยผานการอนุมัติจากหัวหนา

ภาควิชาสามารถหักคะแนนไดตามที่เห็นสมควรและถือเปนที่สุด สําหรับเกณฑการหักคะแนนในกรณีสงงานสาย

หรือกรณีอื่นใด อาจารยผูประสานงานจะช้ีแจงและประกาศใหทราบลวงหนา 

1.7.2 นักศึกษาควรติดตามประกาศเพื่อรับทราบวันกําหนดสงงานใดๆ และวันสอบอยางสม่ําเสมอ 

เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันสงงานหรือวัน เวลา สถานที่สอบ จากกําหนดการเดิม 

1.7.3 เมื่อนักศึกษาพบปญหาในระหวางการดําเนินงานโครงงาน นักศึกษาควรปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานโดยเร็วที่สุด และแจงตออาจารยผูประสานงานเพื่อรับทราบในกรณีที่เกี่ยวของ 

1.7.4 การย่ืนคํารองใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และ 2 ใหใชแบบคํารองของวิชาโครงงาน

วิศวกรรมผานอาจารยที่ปรึกษาถึงอาจารยผูประสานงาน ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมัติจะข้ึนอยูกับอาจารยผู

ประสานงานและหัวหนาภาควิชาและถือเปนที่สุด 

1.7.5 แบบฟอรมหรือแบบประเมินผลใดๆ ที่นักศึกษาตองกรอกรายละเอียดและสามารถคัดลอกไฟลใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสได ใหทําการคัดลอกไฟลและเติมขอความในชองที่กําหนด เพื่อใหมีรูปแบบเหมือนกัน 
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1.8 เกณฑการใหคะแนนและเกรด 

การพิจารณาเกรดสําหรับทั้งรายวิชา 04112421 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม  (Pre-Project) และวิชา 

04112421 โครงงานวิศวกรรม  Project) มีเกณฑอางอิงกับระดับคะแนน ดังน้ี 

(1) เกรด A  80.0 – 100.0%  

(2) เกรด B+  75.0 – 79.9% 

(3) เกรด B 70.0 – 74.9% 

(4) เกรด C+  65.0 – 69.9% 

(5) เกรด C 60.0 – 64.9% 

(6) เกรด D+  55.0 – 59.9% 

(7) เกรด D 50.0 – 54.9% 

(8) เกรด F  < 50.0% 

1.8.1 เตรียมโครงงานวิศวกรรม  คะแนนแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที ่ งาน ตรวจใหคะแนนโดย เกณฑ คะแนน 

1 สอบหัวขอ คณะกรรมการสอบหัวขอ  30 

2 รายงานการศึกษาความเปนไปได อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน  20 

3 สอบกาวหนา 1 คณะกรรมการสอบกาวหนา 1  30 

4 รายงานความกาวหนา 1 และ

สมุดบันทึกงาน 

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน  20 

รวม 100 

1.8.2 โครงงานวิศวกรรม 

คะแนนแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที ่ งาน ตรวจใหคะแนนโดย เกณฑ คะแนน 

1 สอบกาวหนา 2 คณะกรรมการสอบกาวหนา 2  15 

2 รายงานความกาวหนา 2 และ

สมุดบันทึกงาน 

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน  20 

3 ปริญญานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (70%)  

กรรมการตรวจ (30%) 

 35 

4 สอบปองกัน คณะกรรมการสอบปองกัน  30 

รวม 100 
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บทท่ี 2    

สวนประกอบของปริญญานิพนธ 
ปริญญานิพนธแบงออกเปน 5 สวน  คือ  สวนนํา  สวนเน้ือความ  สวนอางอิง  ภาคผนวก  และประวัติ 

ใหใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งรูปเลมของปริญญานิพนธ 

 

1. สวนนํา 

 

            สวนน้ีรวมต้ังแตปกไปจนถึงสวนเน้ือความ  โดยมีสวนประกอบและรายละเอียดเรียงตามลําดับตอไปน้ี 

 

          1.  ปกนอก  หมายถึง  หนาที่มี ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระบุช่ือปริญญานิพนธ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือพรอมนามสกุลของผูเขียนปริญญานิพนธ  และใหใชคํานําหนานาม เชน นาย  

นางสาว  นาง  โดยไมตองเขียนคุณวุฒิใดๆ ไวทายช่ือ เพราะรายละเอียดดังกลาวจะปรากฏอยูในประวัติผูเขียนซึ่ ง

อยูทายปริญญานิพนธ แตถามียศ  ฐานันดรศักด์ิ  ราชทินนาม  หรือสมณศักด์ิก็ใหใสไวดวย  ปกนอกจะจัดทําเปน

ปกแข็งสีนํ้าเงิน ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและอักษรทุกตัวจัดทําเปนสีทอง  

          การพิมพช่ือปริญญานิพนธภาษาอังกฤษ  อักษรตัวแรกของคําแรกแล ะของทุกๆคําในช่ือปริญญานิพนธ

ตองพิมพดวยตัวอักษรใหญเสมอ  แตบุพบท (Preposition)  สันธาน (Conjunction)  และคํานําหนานาม  

(Article)  ไมตองพิมพดวยตัวอักษรใหญ เวนแตบุพบท  สันธาน  และคํานําหนานามดังกลาวจะเปนคําแรกช่ือ

ปริญญานิพนธ 

            2. สันปก ใหพิมพเฉพาะช่ือของผูเขียนปริญญานิพนธ  ช่ือปริญญานิพนธภาษาไทย ช่ือยอวุฒิการศึกษา 

และปที่ปริญญานิพนธเสร็จสมบูรณ  ช่ือปริญญานิพนธเปนช่ือเดียวกับที่แสดงบนปกนอกและปกใน  ถาช่ือปริญญา

นิพนธมีความยาวเกินกวาที่จะจัดระยะใหเหมาะสมกับสันปกได   ใหตัดทอนคํา บางคําของช่ือปริญญานิพนธเดิม

ออกตามความเหมาะสมและตองสื่อความหมายไดใกลเคียงกับช่ือเดิมมากที่สุด  สันปกจะใหจัดทําเปนปกแข็งสี

เดียวกับปกนอก อักษรทุกตัวจัดทําเปนสีทอง 

            3. รองปก  หมายถึง  กระดาษเปลาที่ค่ันอยูระหวางปกนอกและปกใน และค่ันอยูระหวางประวัติระหวาง

ผูเขียนกับปกหลัง 

            4.  ปกในภาษาไทย  หมายถึง  หนาที่มีรายละเอียดทุกอยางเหมือนกับปกนอก  แตไมมีตรามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และพิมพดวยอักษรปกติที่ใชพิมพปริญญานิพนธ   

            5.  ปกในภาษาอังกฤษ หมายถึง หนาที่มีขอความภาษาอังกฤษที่มีความหมายทุกอยางเหมือนกับปกใน

ภาษาไทย   



P a g e  | 14 

 

คูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธ                                         ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร  

            6.  หนาอนุมัติ   ใหใชแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การลงลายเซ็นของ

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธดวยปากกาสีดําหรือนํ้าเงินเทาน้ัน ในกรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษารวมใหใสบรรทัด

ตออาจารยที่ปรึกษา  

             7.  บทคัดยอ  หมายถึง  ขอความสรุปเน้ือหาปริญญานิพนธที่ทําใหผูอานทราบถึงเน้ือหาของปริญญา

นิพนธไดอยางรวดเร็ว บทคัดยอตองระบุถึงสวนตางๆดังน้ี 

                     7.1 วัตถุประสงคและขอบเขตของปริญญานิพนธ 

                    7.2 วิธีดําเนินโครงงาน รวมถึงเครื่องมือที่ใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวนและลักษณะของ

กลุมที่ศึกษา 

                     7.3 ผลของโครงงานหรือผลของการวิเคราะหขอมูล รวมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ถามีการ

ทดสอบ) 

หมายเหตุ    บทคัดยอที่ดี 

      1. ไมควร เกินหน่ึงหนากระดาษและตองมี   

                       -  ความถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและเน้ือหาของเรื่องตามที่ปรากฏในปริญญานิพนธ 

                       -  ความสมบูรณ เชน  คํายอ  คําที่ไมคุนเคยใหเขียนเต็มเมื่อกลาวถึงครั้งแรก และไม

จําเปนตองอางเอกสาร  ยกตัวอยาง  ยกขอความ  สมการ  หรือภาพวาด  คําสําคัญที่ใชในบทคัดยอควรเปนคําที่

นํามาใชในการทําดรรชนีเพื่อการสืบคนได  ( นักศึกษาสามารถใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปนที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปมาเปนแนวทางในการสะกดคํา ) 

                       2.  ลักษณะของการรายงานมากกวาการประเมินไมควรมีการวิจารณ นอกจากรายงานผลของ

โครงงานหรือขอมูลตัวเลขที่สําคัญที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

                       3.  ความนาอานและราบรื่น ควรคํานึงถึงหลักการใชภาษาตามความเหมาะสม  

            8.  Abstract   หมายถึง หนาที่มีขอความภาษาอังกฤษที่มีความหมายทุกอยางเหมือนกับบทคัดยอ

ภาษาไทย 

           9.  กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือในการดําเนิน

โครงงาน   เพื่อเปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผูเขียนปริญญานิพนธควรถือปฏิบัติ ใหพิมพ

กิตติกรรมประกาศความยาวไมเกิน 1 หนา   

           10. สารบัญ หมายถึง รายการที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของปริญญานิพนธโดยเรียงตามลําดับ

เลขหนา   

           11.  สารบัญตาราง (ถาม)ี หมายถึง สวนที่แจงตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในปริญญานิพนธ   

          12.  สารบัญรูปหรือสารบัญแผนภูมิ (ถามี ) หมายถึง สวนที่แจงตําแหนงหนาของรูปภาพ (รูปภาพเล็ก 

แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยูในปริญญานิพนธ  
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          13.  คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ถามี ) หมายถึง สวนที่อธิบายสัญลักษณและคํายอตางๆที่ใชใน

ปริญญานิพนธ   

 

2. สวนเน้ือความ 

 

                แบงออกเปน  3  ตอน  บทนํา  ตัวเรื่อง  ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

                 1.  บทนํา  กลาวถึง  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  วัตถุประสงค  สมมติฐาน (ถามี) 

ขอตกลงเบื้องตน  และขอบเขตของปริญญานิพนธ (ถามี) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงงาน  รายละเอียด

อื่นๆใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

                  2.  ตัวเรื่อง  เน้ือหาของตัวเรื่องปริญญานิพนธจะแบงออกเปน3บท ในสวนน้ีควรม ี

     2.1 ปริทัศนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รายงานถึงทฤษฎีแนวคิด โครงงานที่เกี่ยวของกับโครงงานที่

ศึกษา   

     2.2  วิธีดําเนินโครงงานโดยละเอียดวามีข้ันตอนในการทําอยางไร  แตละข้ันตอนใชเอกสาร  

ขอมูล  หรือเครื่องมือประเภทใด  ชนิดใด  เอกสาร  ขอมูล  หรือเครื่องมือน้ันๆไดมาอยางไร  โดยวิธีใด   

     2.3  รายงานผลการดําเนินงาน    ในบางครั้งบทหลังน้ีอาจแยกออกเปน  2  บท  คือ  บทหน่ึง

รายงานถึงวิธีการใชเอกสาร  ขอมูล  หรือเครื่องมือ และอีกบทหน่ึงเปนการวิเคราะห  รายงานผล   

                  3.  ขอสรุป อภิปรายผลโครงงาน  และขอเสนอแนะ  เปนตอนสรุปเรื่องราวของปริญญานิพนธ

ทั้งหมด  พรอมทั้งช้ีถึงขอจํากัดของโครงงานในครั้งน้ี (ถามี)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทําโครงงานในข้ันตอไป  

ตลอดจนประโยชนในทางประยุกตผลโครงงานที่ได    

หมายเหตุ 

 การเรียงลําดับของแตละบทใหอยูในดุลพินิจของแตละสาขาวิชา 

 

3. รายการอางอิง 

                      ปริญญานิพนธแตละเรื่องจะตองมีรายการอางอิง  ไดแก   รายช่ือหนังสือ  สิ่งพิมพอื่นๆ  

โสตทัศนวัสดุ  ตลอดจนวิธีที่ไดขอมูลมาเพื่อประกอบการเขียนปริญญานิพนธเรื่องน้ันๆ  รายการอางอิงจะอยูตอ

จากสวนเน้ือเรื่องและกอนภาคผนวก   การลงรายการอางอิงใหพิมพเฉพาะเอกสารที่มีการอางอิงเน้ือหาปริญญา

นิพนธเทาน้ัน   
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4. ภาคผนวก 

                     ภาคผนวก  หมายถึง  ขอความที่ไมสามารถบรรจุอยูในสวนของเน้ือหา  เปนสวนเสริมใหเกิด

ความเขาใจชัดเจนข้ึน  เปนขอมูลที่ใชเขียนปริญญานิพนธ   แตไมไดอางอิงโดยตรง  หนาแรกของภาคผนวกใหข้ึน

หนาและพิมพคําวา   " ภาคผนวก "  อยูกลางหนากระดาษ  ในกรณีที่มีหลายภาคผนวกใหใชเปนภาคผนวก ก  

ภาคผนวก ข  ภาคผนวก … 

 

5. ประวัติผูเขียน 

 

                        ใหเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ  ช่ือ-นามสกุล  พรอมคํานําหนา  นาย  นางสาว  นาง  ถามี ยศ  

ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิ  หรือตําแหนงทางวิชาการ ก็ใหใสไวดวย  พรอมทั้ง  วัน -เดือน-ปเกิด ที่อยู 

วุฒิการศึกษายอนหลัง 2 ระดับ สถานศึกษาและปการศึกษาที่สําเร็จ ความยาวไมเกิน 1 หนา     
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ตัวอยางการเวนขอบกระดาษ 

ขอบดานบนของกระดาษ A4 

ขอบดา้นซ้ายของกระดาษ A4 

ขอบดา้นขวาของกระดาษ A4 

ขอบดา้นล่างของกระดาษ A4 

3.81 ซม. 

3.81 ซม. 

2.54 ซม. 

2 
เลขหนา้ 

2.54 ซม. 

2.54 ซม. 

กั้นหนา้ 

กั้นหลงั 

หวักระดาษ 

ทา้ยกระดาษ 
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เคร่ืองเปล่ียนถายและฟนฟูสภาพสารทําความเย็น R 12 

REFRIGERANT R12 RECOVERY AND RECYCLING MACHINE 
 

 

 

 

 

 

 

 นายกีรติ       รักเรียน 

 นายขจรศักดิ์  เกิดวันด ี

 นายคมสัน     บุบผา 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

พ.ศ. 2555 

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1. ใหเรียงลําดับชื่อผูทําปริญญานิพนธตามลําดับตัว

อักษรไทย 

2.  ใหจัดตัวอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุลรวมกันยาว

ที่สุดไวก่ึงกลางแลวใชตําแหนงของตัวอักษรตัวแรกเปน

เกณฑในการตั้งแท็บยอหนาเพ่ือที่จะใชพิมพชื่อผูเขียนที่

เหลือ 

ตัวอยางปกนอก 

2.54 ซม. 

2.54 ซม. 

เวน้ 2 บรรทดั 

TH SarabunPSK  16 pt 
TH SarabunPSK  20 

pt ตัวหนา 

ปีท่ีปริญญานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 

TH SarabunPSK  18 pt 

ตัวหนา 
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ตัวอยางสันปก 

 

2.54 ซม. 

                          กีรติ ขจรศักดิ์ คมสันต           เครื่องเปลี่ยนถายและฟ
นฟู

สภาพ
สารทําความเย็น R.12                      วศ.บ.    พ

.ศ. 2555 

 

2.54 ซม. 

ปกนอกดา้นหนา้ ปกนอกดา้นหลงั 

TH SarabunPSK  16 

pt ตัวหนา 
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ตัวอยางปกในภาษาไทย 

 

เครื่องเปลี่ยนถายและฟนฟูสภาพสารทําความเย็น R 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายกีรติ       รักเรียน 

 นายขจรศักด์ิ  เกิดวันดี 

 นายคมสัน     บุพผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2555 

 

 

1. ใหเรียงลําดับชื่อผูทําปริญญานิพนธตามลําดับตัว

อักษรไทย 

2.  ใหจัดตัวอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุลรวมกันยาว

ที่สุดไวก่ึงกลางแลวใชตําแหนงของตัวอักษรตัวแรกเปน

เกณฑในการตั้งแท็บยอหนาเพ่ือที่จะใชพิมพชื่อผูเขียนที่

เหลือ 

TH SarabunPSK  16 pt 
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ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษ 

 

Refrigerant R12 Recovery and Recycling Machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KERATEE    RUKREAN 

  KAJONSAK KERDWANDEE 

  KONSON    BUBPA 
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THE BACHELOR OF ENGINEERING  

 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING  

FACULTY OF ENGINEERING  

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON 

2012 

 

1. ใหเ้รียงลาํดบัช่ือผูท้าํปริญญานิพนธ์ตามลาํดบัตวั

อกัษรไทย 
2.  ใหจ้ดัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือและนามสกุลรวมกนั

ยาวท่ีสุดไวก้ ึ่งกลางแลว้ใชต้าํแหน่งของตวัอกัษรตวัแรก

เป็นเกณฑใ์นการตั้งแท็บย่อหนา้เพ่ือท่ีจะใชพิ้มพช่ื์อ

ผูเ้ขียนท่ีเหลือ 

TH SarabunPSK  18 

pt ตัวหนา 
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บทท่ี  3 

การเรียงลําดับและสวนประกอบของปริญญานิพนธ 
 

3.1  สวนที่  1  สวนตน 

 ประกอบดวย 

1. สันปก  (SPINE) 

2. ปกนอก  (COVER) 

3. กระดาษรองปก (FLY  LEAF) 

4. ปกในภาษาไทย (THAI  TITLE  PAGE) 

5. ปกในภาษาอังกฤษ  (ENGLISH  TITLE  PAGE) 

6. หนาลิขสิทธ์ิ  (COPYRIGHT  PAGE) 

7. ใบรับรองปริญญานิพนธ (APPROVAL  SHEET) 

8. บทคัดยอภาษาไทย  (THAI  ABSTRACT) 

9. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ENGLISH  ABSTRACT) 

10. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) 

11. สารบัญ (TABLE  OF  CONTENTS) 

12. สารบัญตาราง (ถามี)  (LIST  OF  TABLES) 

13. สารบัญภาพ  หรือสารบัญรูป (ถามี)  (LIST  OF  ILLUSTRATION  OR  FIGURES) 
 

3.2  สวนที่  2  สวนกลาง 

ประกอบดวย 

1. บทนํา (INTRODUCTION) 

2. บทเน้ือหาหลัก  อาจประกอบดวย 

2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ) (LITERATURE  REVIEW) 

2.2 วิธีดําเนินการวิจัย (RESEARCH  METHODOLOGY)  ซึ่งอาจมีมากกวา 1 บท 

2.3 ผลการทดลอง หรือการวิเคราะหขอมูล (RESULTS  OR  ANALYSIS  OF  DATA) 

2.4 การวิจารณหรืออภิปรายผล (DISCUSSION) 

3.   บทสรุป 

 3.1  สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ (CONCLUSION AND SUGGESTION) 
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ชื่อบทและสวนประกอบแตละบท 

บทท่ี1 บทนํา 

บทที2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทท่ี3 วิธีดําเนินงาน 

บทท่ี4 ผลการดําเนินงานและทดสอบ 

บทท่ี5 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

3.3 สวนที่  3  สวนทาย 

 ประกอบดวย 

 1.  บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง (BIBLIOGRAPHY OR REFERENCES) 

 2.  ภาคผนวก  (APPENDIX, APPENDICES) 

 3.  ประวัติผูเขียน (AUTHOR BIOGRAPHY) 
 

3.4 คําอธิบายสวนประกอบของปริญญานิพนธ 

3.4.1  สวนท่ี 1  (สวนตน) 

 1. สันปก (SPINE)  ใหพิมพช่ือเรื่องปริญญานิพนธ ช่ือผูเขียน และ พ.ศ. โดยจัดระยะ 

หางใหเหมาะสมตามความยาวของสันปก     

 ชื่อเร่ืองปริญญานิพนธ  ใหพิมพเฉพาะภาษาไทย หากช่ือเรื่องมีความยาวมากกวา  1  บรรทัด ใหพิมพ

แบบชิดซาย 

 ชื่อผูเขียน  ใหพิมพเฉพาะภาษาไทย  โดยไมตองใสคํานําหนานาม (นาย  นาง  นางสาว   

รอยตํารวจตรี ฯลฯ) 

 พ.ศ.  ใหพิมพปที่สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณแก คณะวิศวกรรมศาสตร 

 หมายเหตุ   ในกรณีที่เขียนปริญญานิพนธเปนภาษาอังกฤษใหพิมพเปนภาษาอังกฤษ  

 2.  ปกนอก (COVER)   ใหใชปกแข็งสีน้ําเงิน   พิมพดวยตัวพิมพสีทอง   

 ขอความสวนบน  ประกอบดวย  ช่ือเรื่องปริญญานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยแยก

ระยะหางกัน  1  บรรทัด 

 ขอความสวนกลาง  ประกอบดวย  ช่ือและนามสกุลผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไมใชคํา

นําหนานาม เชน  นาย  นาง  นางสาว  รอยตํารวจตรี  หมอมราชวงศ ฯลฯ 
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 ขอความสวนลาง  ประกอบดวย  คําวา 

 

 

ปริญญานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ....................................... 

สาขาวิชา................................................... 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. .......................(ปท่ีสงปริญญานิพนธ) 

 ปริญญานิพนธน้ีสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา... 

 

 

 

 3.  กระดาษรองปก  (FLY LEAF) ใชกระดาษขาวปราศจากขอความใด ๆ ทั้งสิ้น 

 4.  ปกในภาษาไทย (THAI TITLE PAGE) ขอความเหมือนปกนอกทุกประการ   

 5.  ปกในภาษาอังกฤษ  (ENGLISH TITLE PAGE) ขอความเหมือนปกนอกแตเปนภาษาอังกฤษ   

 6.  หนาลิขสิทธิ์ (COPYRIGHT PAGE) ใหพิมพชิดขอบดานซายสวนลางสุดของหนา เปนภาษาอังกฤษ 

(ตัวอยางที่ 5 หนาที่ 41) 

 7.  ใบรับรองปริญญานิพนธ  (APPROVAL SHEET) บัณฑิตศึกษาจะเปนผูออกใบรับรองปริญญา

นิพนธให สําหรับวันที่สอบผานคือวันที่คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร ลงนามในใบรับรองปริญญานิพนธ (ตัวอยางที่ 

6 หนาที่ 42) 

หมายเหตุ   สันปก  ปกนอก  ปกใน  บทคัดยอใหลง  พ.ศ.  ตามป  พ.ศ.  ที่สงเลมปริญญานิพนธ 

 8.  บทคัดยอภาษาไทย (THAI ABSTRACT) ประกอบดวยหัวขอปริญญานิพนธ ช่ือนักศึกษา รหัสประจําตัว

นักศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา พ.ศ. ที่พิมพปริญญานิพนธ  ช่ืออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  ช่ืออาจารยที่

ปรึกษาปริญญานิพนธรวม  (ถามี)    

 9.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (ENGLISH ABSTRACT)  ประกอบดวยรูปแบบและขอความที่มี

ความหมายเหมือนบทคัดยอภาษาไทย   

 



P a g e  | 25 

 

คูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธ                                         ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร  

หมายเหตุ     ปริญญานิพนธเขียนได  2  ภาษาคือ  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  แตจะตองมีบทคัดยอทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกฉบับ 

   10.  กิตติกรรมประกาศ  (ACKNOWLEDGEMENT) ใหกลาวขอบคุณช่ือบุคคลที่มีสวนรวมใหความ

ชวยเหลือจนปริญญานิพนธสําเร็จลงไดดวยดี  ซึ่งไดแก  อาจ ารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูรวมมือในการให

ขอมูลรวมทั้งแหลงทุน (ถามี)     

 11.  สารบัญ (TABLE  OF  CONTENTS)  เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับความสําคัญ ในปริญญา

นิพนธโดยใชตัวอักษรโรมัน  I  II   III   IV … แสดงหนาบทคัดยอ ถึงสารบัญภาพ (ถามี) และใหใชตัวเลขอารบิค

ต้ังแตหนาบทนําไปจนถึงหนาสุดทาย   

 12.  สารบัญตาราง (LIST OF TABLES) เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตางๆ รวมทั้ง

ตารางในภาคผนวกที่มีอยูในปริญญานิพนธ   

 13.  สารบัญภาพ  หรือสารบัญรูป  (LIST  OF  ILLUSTRATIONS  OR  FIGURES)  เปนรายการ

แสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ  แผนที่  กราฟ  ฯลฯ  ทั้งหมดที่มีอยูในปริญญานิพนธ 

 

 3.4.2  สวนท่ี  2  (สวนกลาง) 
 

  3.4.2.1  สวนบทนํา 

  หมายถึงบทท่ี 1  เปนสวนเร่ิมตนของสวนเน้ือหา  อาจประกอบดวย   

  1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (STATEMENT AND SIGNIFICANCE  OF THE 

PROBLEMS)  กลาวถึงที่มาของเรื่องที่จะทําวิจัย เน่ืองมาจากเหตุอะไร  กลาวถึงปญหาที่เปนจุดสนใจในกรณีการ

คนควา  การวิจัยใหประโยชนอะไรบาง และจะกอประโยชนใหแกสวนรวมอยางไร 

  2.  ความมุงหมายและวัตถุประสงค  ของการศึกษา (GOAL AND OBJECTIVE) ระบุถึงความมุง

หมาย และวัตถุประสงค ของการศึกษาวาตองการพิสูจนเรื่องอะไร หรือตองการรูเรื่องอะไรบาง 

  3.  สมมุติฐานของการศึกษา (HYPOTHESIS TO BE TESTED) เปนการตอบคําถามลวงหนาจาก

วัตถุประสงคของการศึกษาที่ต้ังไว โดยการอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  4.  ขอบเขตของการศึกษา (SCOPE OR LIMITATION OF THE STUDY) เปนการระบุวา 

การศึกษาน้ันจะทําในเรื่องอะไร มีขอบเขตกวางหรือแคบเพียงไร 

  5.  ข้ันตอนของการศึกษา (PROCESS OF THE STUDY) เปนการระบุใหทราบวามีข้ันตอน

อะไรบางโดยสรุป 

  6.  ขอตกลงเบื้องตน (ASSUMPTION)  เปนการกลาวใหทราบวา การศึกษาน้ีมีอะไรเปนเงื่อนไข 

  7.  ขอจํากัดของการศึกษา (LIMITATION OF THE STUDY) ระบุถึงกรณีหรือตัวแปรที่ควบคุม

ไมได เชน ขอจํากัดของระยะเวลาหรืองบประมาณ หรือตัวแปรอื่น  ๆ
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  8.  คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา (DEFINITION)  หมายถึงกรณีที่กําหนดหรือนิยามศัพทเฉพาะ

ข้ึนมา เพื่อประโยชนในการศึกษา หรือเปนศัพททางวิชาการ (TECHNICAL TERM) ควรอธิบายไวใหชัดเจน (สวน

ของคํายอและสัญลักษณที่ใชน้ันอาจรวบรวมเปนรายการและพิมพไวตอจากสารบัญ) 
 

  2.4.2.2  สวนบทเน้ือหาหลัก  

  1.  วรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ (LITERATURE REVIEW) เปนการกลาวถึงแนวคิด 

ทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานวิจัยที่มีผูทํามาแลว และมีความสําคัญตองานวิจัยน้ีเพื่อเปนแนวทางเขาสู

กระบวนการวิจัย   

  2.   วิธีดําเนินการวิจัย   (RESEARCH METHODOLOGY)   เปนการกลาวถึงสาระดังน้ี  

   1.  วิธีที่ใชศึกษาคนควาวาใชวิธีใด  เชน  เปนการวิจัยเอกสาร  เปนการวิจัยแบบสํารวจหรือ

เปนการวิจัยทดลอง 

   2.  ลักษณะขอมูล  การเลือกขอมูล  และเหตุผลในการคัดเลือก 

   3.  เครื่องมือและวิธีการ 

   4.  ข้ันตอนในการรวบรวมขอมูล 

   5.  วิธีวิเคราะหขอมูล 

  3.   ผลการทดลอง  หรือการวิเคราะหขอมูล (RESULTS   OR   ANALYSIS   OF    DATA)  เปนการ

นําผลของการศึกษาขอมูลมากลาวโดยละเอียด อาจมีตารางหรือภาพประกอบไวดวย  หรืออาจมีวิธีการทางสถิติ

ประกอบเพื่อใหการตีความขอมูลชัดเจน 

  4.  การวิจารณหรืออภิปรายผล   (DISCUSSION)   เปนการวิจารณผลการทดลอง โดยมี

จุดมุงหมายดังน้ี 

    - เพื่อใหผูอานเห็นคลอยถึงหลักการที่แสดงออกมา 

    - เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน 

    - เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองหรือการตีความหมายของผูอื่น 

    - เพื่อสรุปสาระสําคัญและประจักษพยานของผลการทดลอง ผูเขียนควรพยายามเนนถึงปญหา

หรือขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังกลาวถึง  ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

  5.  ตาราง (TABLES) (ถามี) ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธกัน 

  6.  ภาพหรือรูป  (ILLUSTRATION OR FIGURES)  (ถามี)  หมายถึง  รูป  กราฟ  แผนที่  

แผนผัง ฯลฯ  สําหรับภาพถายที่นํามาอางอิงจากที่อื่นอาจใชภาพถายอัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจนแตถาเปน

ภาพถายของผลงานวิจัยใหใชภาพจริงทั้งหมด  อาจเปนภาพสีหรือขาวดํา 
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  2.4.2.3  สวนบทสรุป 

  สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ (CONCLUSION AND SUGGESTION) เปนบทสุดทาย   
 

 2.4.3  สวนท่ี 3  (สวนทาย) 

  2.4.3.1  รายการเอกสารที่อางอิง 

  สามารถที่จะเลือกใชวิธีการใดก็ไดเพียงวิธีการเดียว (ดูรายละเอียดในบทที่  4) 

  - บรรณานุกรม  (BIBLIOGRAPHY)  คือรายช่ือหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ  ที่ไดอางอิงใน

ระบบนามปไวในปริญญานิพนธ เทาน้ัน 

  - เอกสารอางอิง  (REFERENCES)  คือรายช่ือหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ   

ที่ไดอางอิงไวในปริญญานิพนธ  โดยใชระบบลําดับหมายเลข 
 

  2.4.3.2  ภาคผนวก (ถามี) 

  ภาคผนวก (APPENDIX)  เปนสวนที่ชวยใหผูอานเขาใจเน้ือหาปริญญานิพนธไดละเอียดชัดเจนย่ิงข้ึน  

หรือไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากตัวเน้ือเรื่อง  ซึ่งไดแก  แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม  เวลาที่ใชในการวิจัย  

งบประมาณเพื่อการวิจัย   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํา ปริญญานิพนธและไดรับการตีพิมพ  หรือขอมูลบาง

ประการ  ภาคผนวกอาจจะมีมากกวา  1  ภาคก็ได  โดยกําหนดเปนภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข  หรือภาคผนวก  

ค  เปนตน 
 

  2.4.3.3  ประวัติผูเขียน 

  ในสวน  ประวัติผูเขียน (AUTHOR BIOGRAPHY) ใหกลาวถึง คํานําหนาช่ือ นาย /นาง/นางสาว/ยศ  

ฐานันดรศักด์ิ  สมณศักด์ิ  ราชทินนาม (เขียนเต็ม)  ตามดวยช่ือ  วัน  เดือน ปเกิด และสถานที่เกิด  วุฒิการศึกษา

ข้ันปริญญาบัณฑิตข้ึนไป  สถานศึกษา  ป  พ .ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับ  รางวัล  

ทุน  การศึกษา  สถานที่ทํางาน  ประสบการณการทํางาน  ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   
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บทท่ี 4 

การพิมพปริญญานิพนธ 
 

  กอนพิมพปริญญานิพนธ  นักศึกษาจะตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบการพิมพปริญญานิพนธตาม

คูมือเรียบเรียงปริญญานิพนธของคณะฯ กอน  เพื่อใหรูปแบบการพิมพไดมาตรฐาน  และกอนที่นักศึกษาจะ เขา

รูปเลมจะตองสงตนฉบับใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบกอนเพื่อความถูกตองและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 

4.1 กระดาษที่ใชพิมพ 

 กระดาษที่ใชพิมพเน้ือหาปริญญานิพนธ  จะตองเปนกระดาษสีขาวไมมีบรรทัด  ขนาด A4  (กวาง 210  

ม.ม.  ยาว  297  ม.ม.)  ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใชเพียงหนาเดียว 

 

4.2 ตัวพิมพ 

 การพิมพปกนอกปริญญานิพนธ  ช่ือเรื่องภาษาไทยใหใชอักษรสีทองขนาด   20 พอยท (ขนาดความสูง

ประมาณ 3  ม.ม.)  ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษใหใชอักษรสีทองขนาด 18 พอยท (ขนาดความสูงประมาณ 2.5  ม.ม.) 

โดยใชแบบอักษรทีเอช สาราบาณ พีเอสเค (TH SarabunPSK) 

 ปกในใหใชขนาดอักษรเทากับปกนอกแตตัวอักษรสีดํา 

 บทที่  ช่ือบท  หัวขอ  และเน้ือเรื่อง  โปรดดูในหัวขอถัดไป 
 

4.3 การทําสําเนา 

 ใหใชวิธีอัดสําเนาแบบโรเนียวหรือวิธีถายสําเนา  แตอักษรและรูปภาพจะตองมีความชัดเจนและคงทน 
 

4.4 การเวนระยะการพิมพ 

 การยอหนาใหเวนระยะ  7  ชวงอักษร  เริ่มพิมพตัวอักษรที่  8  บรรทัดหน่ึงใหพิมพใหไดใจความ

ประมาณ  60  ตัวอักษร 
 

4.5 การเวนระยะหางจากริมกระดาษ 

-  ดานบนใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ  1  น้ิว (หรือ 25.4  ม.ม.) 

-  ดานซายมือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ  1.5  น้ิว  (หรือ  38.1  ม.ม.) 

-  ดานขวามือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ  1  น้ิว  (หรือ  25.4  ม.ม.) 
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-  ดานลางใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ  1  น้ิว  (หรือ  25.4  ม.ม.) 

 

4.6  การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 

 1  ในสวนที่  1  คือต้ังแตบทคัดยอถึงสารบญัภาพ (ถาม)ี  ใหใชตัวอักษรโรมัน  I  II  III  IV  V  แสดง

เลขหนา  โดยพิมพไวตรงกลางสวนลางของหนา 

 2  ในสวนของเน้ือหา  ใหใชตัวเลขอารบิค  1  2  3  4  5  แสดงเลขหนาโดยพิมพไวดานบนขวามือ

หางจากขอบกระดาษดานบน  0.5  น้ิว  และริมขอบกระดาษดานนอก  1  น้ิว 

3 หนาที่เปนบทที่  (คือหนาแรกของแตละบท)  ไมตองใสเลขหนาแตใหนับหนา 
 

4.7  การแบงบท  หัวขอใหญและหัวขอยอย 

 บทท่ี  (เชน  บทที4่) ใหพิมพอยูกลางหนากระดาษ  ตัวเขมขนาด  20  พอยท 

 ชื่อเร่ืองประจําบท  ใหพิมพไวกลางหนากระดาษดวย  ตัวเขมขนาด  24  พอยท  โดยไมตองใส

หมายเลขกํากับ  กอนจะพิมพเน้ือความตอไปใหเวนไว  1  บรรทัดปกติ 

 หัวขอใหญ  คือหัวขอที่ไมใชช่ือเรื่องประจําบทใหพิมพไวชิดขอบดานซาย  และใสเลขหมายประจําบท

ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)  และตามดวยเลขลําดับของหัวขอ เวน 2 ตัวอักษรแลวตามดวยช่ือหัวขอใชตัว

เขม  ขนาด  18  พอยท  และพิมพเวนระยะหางจากบรรทัดบน 1  บรรทัด 

 หัวขอยอย  คือหัวขอที่แบงจากหัวข้ัอใหญ  ใหพิมพเวนจากขอบดานซาย  7  ชวงอักษรใชตัวเลขของ

หัวขอใหญตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามดวยลําดับของหัวขอยอย เวน 2 ตัวอักษรแลวตามดวยช่ือ

หัวขอใชตัวเขมขนาด 16 พอยทและพิมพเวนระยะหางจากบรรทัดบน  1/2   บรรทัด 

   วิธีกําหนดหมายเลขหัวขอ 

 1.1//(หัวขอใหญของบทที่ 1)…………………………………………………………… 

     1.1.1//(หัวขอยอย)…………………………………………………………………. 

             1.1.1.1//(หัวขอยอยของ 1.1.1)………………………………………………… 

                       1//(หัวขอยอยของ 1.1.1.1)……………………………………………… 

 ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปบทสรุปจะไมมีหัวขอยอย 

 สําหรับปริญญานิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ  ตัวแรกของคําแรกทุ กคําในหัวขอใหญและหัวขอยอย

จะตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ 

 เน้ือเรื่อง  ใชตัวอักษรสีดําแบบ ทีเอช สาราบาณ พีเอสเค  (TH SarabunPSK) ขนาด  16  พอยท 

(ขนาดความสูงประมาณ 2  ม.ม.)  และเปนตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลมสําหรับสัญลักษณหรือตัวพิมพซึ่ง

เครื่องพิมพไมมีใหเขียนดวยหมึกสีดําอยางประณีต 
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4.8  การพิมพตาราง 

 ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ  โดยใหเวนไว  1  บรรทัดกอนพิมพคําวา

ตารางที่  ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวเขม  ไวชิดขอบดานซาย  ตามดวยช่ือตารางถาช่ือตารางมีความยาวเกิน

กวา  1  บรรทัด  ใหพิมพบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลางโดยบรรทัดลางเริ่มตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง

บรรทัดตอไปเปนตารางโดยไมตองเวนบรรทัด  ถาตารางมีความกวางมากใหยอสวนลงแตตองอานไดชัดเจน  หรือ

จะพิมพตามแนวขวางของกระดาษก็ได  แตถาตารางมีความยาวมากจนไม สามารถจะบรรจุไวในหนาเดียวถึงแมจะ

ยอหรือพิมพตามแนวขวางแลวก็ตามใหพิมพตารางตอในหนาถัดไปไวชิดขอบดานซาย  โดยพิมพคําวา (ตอ) ไวดวย

เชนกัน  ตารางที่ 3.1 (ตอ) เมื่อหมดตารางใหเวน 1 บรรทัดกอนพิมพตอไปตามปกติ   

 

4.9  การพิมพรูปภาพ 

 ใหเวน 1 บรรทัดกอนจัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษและใสคําวา “รูปที”่  หรือ  “ภาพที่”  (ใหใช

อยางใดอยางหน่ึงตลอดทั้งเลม)  ตามดวยตัวเลข  โดยใชอักษรตัวเขม  คําบรรยายภาพไมเกิน 1  บรรทัดใหวางไว

ตรงกลางใตภาพ ถาคําบรรยายเกินกวา 1 บรรทัดใหวางไวชิดขอบดานซายและเวน 1 บรรทัดกอนพิมพปกติตอไป   

 การเรียงหมายเลขรูปที่หรือภาพที่ใหเรียงเหมือนการเรียงตาราง   
 

4.10  การพิมพสารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ) 

 ใหพิมพคําวา  “สารบัญ”  “สารบัญตาราง”  “สารบัญรูป”  (หรือ  “สารบัญภาพ”)  ไวกลาง

หนากระดาษหางจากขอบบน  1  น้ิว  ขนาดตัวอักษร  24  พอยท ดวยตัวเขม 

 เวน 1 บรรทัดพิมพคําวา “หนา”  ชิดขวา  สวนเลขหนาใหพิมพไวตรงกับแนวขอบดานขวา  และพิมพ

จุดไขปลาเช่ือมโยงกับเน้ือหา 

 ถัดมา 1 บรรทัด  จะเปนเน้ือหาของสารบัญ  ระหวางบทตาง ๆ  บรรณานุกรม  และภาคผนวกใหเวน 

1 บรรทัด สวนสารบัญตาราง สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ) คําวา “ตารางที”่ “รูปที”่ (หรือ “ภาพที่”)  ใหพิมพ

ชิดขอบซาย   บรรทัดเดียวกับคําวา “หนา”  
 

4.11 การพิมพรายการคํายอ หรือ รายการสัญลักษณ 

 ใชในกรณีที่พิมพรายการคํายอแยกไวจากบทนํา  และพิมพตอจากรายการในหัวขอ 4.10 ใหพิมพคําวา 

“รายการคํายอ”  หรือ  “รายการสัญลักษณ” (หรือ  “รายการคํายอและสัญลักษณ”)  ไวกลางหนากระดาษ  หาง

จากขอบบน 1 น้ิว  ขนาดตัวอักษร  24  พอยท  ดวยตัวเขม เวน 1 บรรทัดพิมพ จึงเริ่มพิมพคํายอหรือสัญลักษณ

ชิดดานขวามือ  คําอธิบายคํายอห รือสัญลักษณน้ันใหเริ่มพิมพจากระยะอักษรที่ 8 หากคําอธิบายไมหมดในบรรทัด

น้ันบรรทัดตอ ๆ ไปก็เริ่มจากระยะตัวอักษรที่ 8 เชนเดิม 
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4.12 การพิมพช่ือวิทยาศาสตร 

 การพิมพช่ือวิทยาศาสตรของจุลชีพ  พืช  สัตว  ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล (International  

Code  Nomenclature)  ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรอื่นหรือขอความอื่น ๆ โดย ขีดเสนใต  หรือพิมพดวย ตัว

เอน  ช่ือวิทยาศาสตรเปนไปตาม  Binomial  system  คือประกอบดวย 2 คําแรก  เปนช่ือ Genus  ข้ึนดวย

ตัวอักษรพิมพใหญ  คําหลังเปน  Specific  epithet  เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย  และข้ึนตนดวยตัวอักษรพิมพ

เล็ก  ทายช่ือเฉพาะทางวิทยาศาสตร  มักมีช่ือบุคคลแรกที่กําหนดช่ือและคําบรรยายของสิ่งมีชีวิตน้ันกํากับอยูดวย  

ช่ือของบุคคลมักใชช่ือสกุลเทาน้ัน  ถาเปนช่ือผูมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักแพรหลายแลว  จะใชช่ือยอ เชน   

Linnaeus  ยอเปน  Linn.  หรือ  L.  ในบางครั้งมีผูกําหนดช่ือ 2 คน ก็ใหใช 2 ช่ือ เชน 

 ก.  จุลชีพ  เชน   Escherichia coli, 

         Bacillus subtilis,   

         Azospirillum  brasilense 

 ข.  พืช  เชน    Coccinia  grandis  L.,   

     Canna  indica  Linn.,   

     Cocos  nucifera  Linn. 

 ค.  สัตว  เชน   Ptilolaemus  tickeli,  

      Panthera  tigris 
 

4.13 สมการคณิตศาสตร 

 สมการคณิตศาสตรสามารถที่จะพิมพแทรกปนลงไปในเน้ือหาได  และหากตองการความเปนระเบียบ

ใหแยกเฉพาะบรรทัดไว  โดยบรรทัดที่พิมพ (หรือเขียน) สมการน้ันควรมีระยะหางจากบรรทัดปกติบนและลาง 1 

บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามเหมาะสมและใหใชอักษรแบบ Times  New  

Roman  ขนาด  11  พอยท 

 หมายเลขสมการพิมพชิดขวาไวในวงเล็บ  การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามบทที่เชนเดียวกับการ

เรียงตารางและรูปภาพ เชน 

 

    ( )1..
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 Χ−Χ= ∑DS              (6.1) 
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4.14  การพิมพภาษาตางประเทศ 

 สําหรับคําในภาษาตางประเทศใหพิมพทับศัพทเปนภาษาไทยโดยวงเล็บภาษาตาง ประเทศในคําแรก

ตามความจําเปน  เชน เทคนิค (Technique)  และการพิมพภาษาตางประเทศไมนิยมใสรูปวรรณยุกต เชน 

Technology  ใหพิมพ  เทคโนโลยี  คําที่เปนพหูพจน  ไมเติม  “ส”  หรือ  “ส”  ในภาษาไทยเชน  Games  ให

พิมพ  เกม  ยกเวน  คําที่เปนช่ือเฉพาะ  เชน  SEAGAMES  ใหพิมพ  ซีเกมส  เปนตน 

 

4.15  ความหมายของคํายอที่ใชในการอางอิง 

 b&w (black  and  white)  หมายถึงดําขาว  ใชกับภาพขาวดํา 

 c. (copyright)  หมายถึงปลิขสิทธ์ิ 

 ca. (circa)  หมายถึงโดยประมาณ 

 ch. (chapter)  หมายถึงมาตราใชกับพระราชบัญญัติ, กฎหมาย ฯลฯ 

 chap. (chapter)  หมายถึงบทที่  พหูพจนใช  chaps. 

 col.  (color)  หมายถึง  สี  ใชกับภาพถายส ี

 ed. (edition ; editor ; edited  by)  หมายถึง  บรรณาธิการ, ผูจัดการ, จัดพิมพโดย 

  enl.(enlarged) หมายถึง เพิ่มเติม ใชกับฉบับพิมพใหมของเอกสารที่มีเพิ่มเชน enl.  ed. 

 et  al.  (et  alii)  หมายถึงและคนอื่น ๆ  

 fig. (figure)  หมายถึงภาพประกอบ  พหูพจนใช  figs. 

 fr. (frame) หมายถึง กรอบภาพ  ใชกับทัศนวัสดุ  เพื่อใหทราบวามีกี่ภาพในแตละชุดน้ัน 

 i.p.s. (inches  per  second)  หมายถึงน้ิวตอวินาที  ใชแสดงความเร็วของเทปที่บันทึก 

 ill. (illustrated  by)  หมายถึงผูวาดภาพประกอบ , ภาพประกอบโดย 

 min. (minutes)  หมายถึงนาทีใชแสดงความยาวของภาพยนต 

 ms.  (manuscript)  หมายถึงตนฉบับตัวเขียน  พหูพจนใช  mss. 

 n.d.  (no  date)  หมายถึงไมปรากฏปที่พิมพ 

 n.p. (no  place  ;  no  place  of  publishing)  หมายถึง  ไมปรากฏสถานที่พิมพ 

 no. (number)  หมายถึงฉบับที ่ พหูพจนใช  nos. 

 2nd.  ed.(second  edition)  หมายถึงพิมพครั้งที่ 2 

 p. (page)  หมายถึง  หนาพหูพจนใช  pp. 

 Par. (paragraph)  หมายถึงยอหนาพหูพจนใช  pars. 

 Pt. (part)  หมายถึงสวนที่พหูพจนใช  pts. 

 r.p.m. (revolutions  per  minute)  หมายถึงรอบตอนาทีใชกับความเร็วของแผนเสียงที ่
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                   หมุนไป 

 rev. (revised)  หมายถึงแกไขใชกับฉบับพิมพใหมที่มีการแกไขเชน  rev.ed. 

 3rd  ed. (third  edition)  หมายถึง  พิมพครั้งที่ 3 

 sc.  (scene)  หมายถึงฉาก 

 sd.  (sound)  หมายถึงเสียง  ใชกับภาพยนตที่มีเสียงประกอบบันทึกอยูในฟลม 

 sec.  (section)  หมายถึง  ตอนที่พหูพจนใช  secs. 

 Si.  (silent)  หมายถึง  เงียบ  ใชกับภาพยนตไมมีเสียงประกอบบันทึกอยูในฟลม 

 trans.  (translator ;  translated  by)  หมายถึง  ผูแปล  พหูพจนใช  trans. 

 Vol.  (volume)  หมายถึงเลมที่พหูพจนใช  vols. 

 

4.16  การพิมพเครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการพิมพเนื้อหา 

 เครื่องหมาย  มหัพภาค ( . )  ใหพิมพ  เวนระยะ  2  ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมาย  จุลภาค  ( , )  ใหพิมพเวนระยะ  1  ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมาย  อัฒภาค  ( ; )  ใหพิมพ  เวนระยะ  1  ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมาย  มหัพภาคคู  ( : )  ใหพิมพเวนระยะ  1  ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมายอัญประกาศ  ( “  ” )  ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
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บทท่ี 5 

การอางอิง 
 

 การอางอิง  (CITATION)  หมายถึง  เอกสารอางอิงที่ใชในการเขียน ปริญญานิพนธ  เปนการแจงให

ทราบถึงแหลงที่มาของขอความ  แนวความคิดหรือขอความใด ๆ  ที่มิไดเปนของผูเขียนเอง  ทั้งน้ีเพื่อเปนเกียรติแก

บุคคลหรือองคกร  ผูเปนเจาของแนวความคิด  หรือ  ขอมูลน้ัน ๆ รวมทั้งสะดวกแกผูอาน  ที่ประสงคจะทราบ

รายละเอียดอื่น ๆ จ ากตนฉบับเดิม  เพื่อสามารถติดตามคนควาไดถูกตอง  การอางอิงอาจสรุปใจความสําคัญเดิม  

หรืออาจยกขอความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทุกประการก็ไดและเพื่อความถูกตองสมบูรณ

ขอมูลตาง ๆ ในรายการอางอิงจะตองมีความแมนยําและตรวจสอบถึงที่มาได 

 การอางอิงกําหนดใหเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 

             2. การอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 

 เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาในปริญญานิพนธ  บรรดาเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่ไดอางอิงน้ันอาจจะจัดเรียง

ตามลําดับอักษรของช่ือผูนิพนธ  ซึ่งรวมเรียกวา  “บรรณานุกรม (Bibliography)”  หรืออาจจัดเรียงตามลําดับ

ของหมายเลขเอกสารที่ไดอางอิงถึงเน้ือหาของปริญญานิพนธรวมเรียกวา“เอกสารอางอิง(References)” 
 

5.1  การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา  ระบบนาม -ป  

 การอางอิงใหระบุนามผูแตง  และปที่พิมพ   และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปที่พิมพ  

โดยค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) 

 การระบุนามผูแตง  หากเปนเอกสารภาษาไทยใหใชช่ือและช่ือสกุล  หากเปนภาษาตางประเทศใหใช

เฉพาะช่ือสกุล 

 รูปแบบการอางอิง  อาจแตกตางตามรูปประโยคที่เขียนข้ึน  คืออาจอยูตนหรือทายประโยคก็ได 

 ตัวอยาง (ผูแตงอยูตนประโยค) 

 สุทธิลักษณ  อําพันวงศ (2521 : 25) อธิบายความหมายของสารนิเทศวาหมายถึง  ความรูขาวสารและ

ขอสนเทศตาง ๆ ……. 

 Good  (1973  :  112)  ไดใหความหมายของความผูกพันคือความรูสึกของบุคคลที่แสดงถึงความรักความ

เอาใจใส…………. 

 ตัวอยาง  (ผูแตงอยูทายประโยค) 
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 …ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารคนเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานที่

ตอบสนอง  และสอดคลองกับการประสานงานสัมพันธอยางดี  อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (อุทัย  บุญประเสริฐ.  2531  :  23) 

 

 ในการอางอิงอาจมีกรณีแตกตางกันดังตอไปน้ี 

 1.ผูแตงคนเดียว 

 มยุรี  ชัยสวัสด์ิ (2538 : 86)………………………………………………….. 

  Heyes (1964)……………………………………………………………….. 

 2. ผูแตง 2 คน 

  ประหยัด  จันทรชมภู  และ ประสพสันต  อักษรมัต (2518 : 24)……………… 

  Macauluy  and  Berkowitz (1978 :4)……… ………………………………. 

 3. ผูแตงมากกวา 2 คน 

  สนานจิตร สุคนธทรัพย และคณะ (2532 : 21-25)……………………………. 

  Bradley,S. et.al. (1983: 23-25)…………………………………………… 

 4. ผูแตงท่ีเปนสถาบัน  องคกร  นิติบุคคล  หรือหนวยงาน 

  …จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา. 2531)  

ในเรื่อง “ความตองการกําลังคน .” 

  …ตลอดจนทรัพยสิน  แลวเราเรียกสภาวะดังกลาวน้ันวา  “อากาศเสีย”  หรือเกิดภาวะมลพิษ

ทางอากาศ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2539  :  118) 

 5. กรณีท่ีมีเอกสารมากกวาหน่ึงชื่อเร่ือง  โดยผูแตงคนเดียวกันและพิมพปเดียวกันควรกําหนดอักษร  ก  

ข  ค…  กํากับไวที่ป  พ.ศ.  ดวย  สําหรับเอกสารภาษาไทย  และอักษร  a  b  c…  สําหรับภาษาตางประเทศ 

  สุทัศน  ยกสาน (2529ก)………………………………………………… 

  Heyes (1964c)………………………………………………………….. 

 6. กรณีท่ีมีการอางอิงในเร่ืองเดียวกันจากเอกสารมากกวาหน่ึงรายการ  ใหใชอางอิงในแบบตามทาย

ประโยคโดยเรียงตามลําดับของปที่พิมพ 

  …(เยาวนุช  แสงยนต.  2525  ข ; สุพาดา  อินทรานุกูล. 2525) 

  …(Kartner   1973  ;  Kartner  and  Russel.  1975) 

 7. กรณีท่ีไมปรากฏผูแตง  ใหใช นิรนาม หรือ Anonymous  

 8. ขอความท่ียกมาอางอิงตามตนฉบับเดิมถามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด  ใหพิมพแยกจากเน้ือหา

ของเรื่อง  โดยระยะหางระหวางบรรทัดขอความของผูเขียนกับบรรทัดขอความที่ยกมาอางอิง  เทากบั  1  บรรทัด
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พิมพ  สวนริมกระดาษทั้ง  2  ขาง  พิมพดานซายและดานขวาใหรนเขามาจากแนวพิมพปกติ 8 ชวงตัวอักษร  แลว

ตามดวยแหลงที่มาระบบนาม-ป  ใสไวในวงเล็บ  ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“  ”)  ถามีการละขอความ

บางตอน  ตองใสเครื่องหมายมหัพภาคไว 3 จุด (…) 

 ตัวอยาง 

     …  บุคลากรในองคการน้ันเปนหัวใจขององคการ  เปนตัวสําคัญที่จะทําใหองคการดําเนินไปได ดังที่สม

ยศ  นาวีการ  ไดกลาววา 

 (1บรรทัดพิมพ) 

  ความขัดแยงภายในองคการจะถูกออกแบบหรือดําเนินการอยางไรก็ตาม  ความขัดแยงยังมีผลดีและ

ผลเสีย  ผลดี คือความขัดแยงนําไปสูการคนหาผลลัพธที่ดีทําใหองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต

ถามีมากไปสามารถทําให เกิดผลเสียกับบุคลากรในหนวยงาน  และขัดขวางความสําเร็จของเปาหมายของ 

องคการได(สมยศ  นาวีการ.  2530 : 15) 

 9. สื่อสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส  เชน CD-ROM, Internet  ใหใชวิธีการอางอิงตามที่กลาวมาแลวขางตน 
 

5.2  การอางอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา  ระบบลําดับหมายเลข 

 การอางอิงในระบบน้ี  ใหลําดับเลขที่อางอิงตามลําดับของการอาง  ตอเน่ืองต้ังแตบทแรกจนถึงบทสุดทาย  

หมายเลขอางอิงเขียนไวในวงเล็บใหญระดับเดียวกัน  หลังขอความที่ตองการอางอิง  ถามีการอางอิงซ้ําใหใช

หมายเลขเดิม 

 ตัวอยาง 

 เน่ืองจากในการถอดรหัสในเชิงความถ่ีน้ีจะตองใชการแปลงและแปลงกลับเปนสวนสําคัญ [1]  

นอกเหนือไปจากการคํานวณอื่น ๆ  การแปลงและการแปลงกลับจะตองใชการคํานวณเปนจํานวนมากจึงมี การนํา

วิธีการตัวประกอบปฐม (Prime  factor  Algorithm)  มาใชเพื่อลดจํานวนการคํานวณลงโดยใชรวมกับวิธีการ

แปลงขอมูลจํานวนนอย ๆ (Short  Length  Algorithm)  [2]  ในแงของการนําวิธีการดังกลาวไปใชงานจริงซึ่ง

จะตองพิจารณา… 

 Alternatively,  Berlekamp’s  technique  can  also  generate  both  polynomials [2].  

However,  when  erasures  are  involved,  the  procedure  becomes  more  intricate.  Blahut [3]  

has  shown  the  way  to  obtain  the  error-erasure  locator  polynomial  when  erasures  are  

considered.  This  is  done  simply  by  initializing  the  error  locator  polynomial  with  the  

erasure  locator  polynomial.  He  also  showed  that  the  error  evaluator  polynomial  and  

the  derivative  of  the  error  locator  polynomial  can  be  iterated  within  those 2t  iterations 

[4]. 
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บทท่ี  6 

การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอางอิง 
 

 การเขียนบรรณานุกรม  (Bibliography)  หรือเอกสารอางอิง (References)  ใหเลือกใชระบบใดระบบ

หน่ึง ที่สอดคลองกับวิธีการอางอิงกลาวคือ  ใหใช  “บรรณานุกรม”  เมื่ออางอิงแบบแทรกปนระบบนาม-ป และใช  

“เอกสารอางอิง”  เมื่ออางอิงแบบแทรกปนระบบลําดับหมายเลข 
 

6.1  หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรม  

 1.        ใหพิมพ คําวา “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษ ดวยตัวเขมขนาด  24  พอยท 

 2.  ใหเรียงรายการที่ใชอางอิงทั้งหมดไวดวยกันโดยเรียงลําดับตามตัวอกัษรแรกของรายการที่อางอิง  โดย

ยึดวิธีการเรียงลําดับอักษรตามแบบพจนานุกรม 

 3.  ปริญญานิพนธที่เขียนดวยภาษาไทย  ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอน แลวจึงตาม

ดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  สําหรับ ปริญญานิพนธที่เขียนดวยภาษาอังกฤษ  ใหเรียงลําดับรายกา ร

บรรณานุกรมภาษาอังกฤษไวกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย 

 4.     เริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมชิดขอบหนากระดาษดานซาย  ถาพิมพไมหมดในหน่ึง 

บรรทัดใหข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป  7  ชวงตัวอักษร  เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 ถาไมจบใน  2  บรรทัด ข้ึน

บรรทัดที่  3-4  ใหตรงบรรทัดที่  2  จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม  ก็ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิมโดยไมตอง

เวนบรรทัด 

 

6.2  หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิง 

1. ใหพิมพ  คําวา  “เอกสารอางอิง”  ไวกลางหนากระดาษ  ดวยตัวเขมขนาด  24  พอยท 

2. ใหเรียงลําดับการอางอิงเอกสารตามลําดับหมายเลขที่ไดกํากับไวในวงเล็บที่ไดอางถึงในเน้ือหาของปริญญา

นิพนธ 

3. ไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 

4. พิมพหมายเลขของทุกรายการชิดขอบหนากระดาษดานซาย  ถาพิมพไมหมดในหน่ึงบรรทัดใหข้ึนบรรทัด

ใหมโดยยอหนาเขาไป  7 ชวงตัวอักษร  เริ่มพิมพตัวอักษรที่  8  เมื่อเริ่มรายการใหม  ก็ใหชิดขอบกระดาษ

ดานซายเชนเดิม  โดยไมตองเวนบรรทัด 
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6.3  วิธีลงรายการของบรรณานุกรม 

 5.3.1  ผูแตง 

  1.  ช่ือผูแตง  ไมตองใชคํานําหนานาม  เชน  นาย  นาง  นางสาว  ดร.  ศ.  นายแพทย 

  2.  รายการอางอิงที่เปนภาษาไทย  ช่ือผูแตงใหใชช่ือตัวและตามดวยช่ือสกุล   

  3.  รายการอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ  ช่ือผูแตงใหใชช่ือสกุลนําหนาช่ือตัว  โดยค่ันดวยจุลภาคตาม

ดวยอักษรยอของช่ือแรก  และช่ือกลาง  ตามลําดับ 

  4.  ผูแตงที่มีฐานันดรศักด์ิ  บรรดาศักด์ิ  หรือ  ยศ  ใหใชช่ือตัว  ช่ือสกุล  ตามดวยเครื่องหมาย

จุลภาค และฐานันดรศักด์ิ  บรรดาศักด์ิ  หรือยศ 

  5.  ผูแตงที่มีสมณศักด์ิใหใชช่ือตามที่ปรากฏในเอกสาร 

  6. ถามีผูแตง  2  คน  ใหใชช่ือผูแตงแรก  ตามดวยคําวา  “และ”  หรือ  “and”  ในภาษาอังกฤษ

ค่ันระหวางช่ือผูแตงทั้ง  2  คน 

  7.  ถามีผูแตงมากกวา  2  คน  ใหใชช่ือผูแตงทุกคน 

  8.  ผูแตงที่ใชนามแฝงใหใชนามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร 

  9.  เอกสารแปล  ใหใสช่ือผูแตงกอน  สวนช่ือผูแปลใหใสไวหลังช่ือเรื่องนํา ดวยคําวา “แปลจาก

เรื่อง ------ โดย ---”  หรือ   “translated  from-----by---”  หรือ “แปลโดย”   “translated  by” หรือ  “แปล

และเรียบเรียงโดย-”  ในกรณีไมทราบช่ือเรื่องเดิม 

  10. เอกสารอางอิงของหนวยงาน เชน  กระทรวง ทบวง  กรม ฯลฯ  ใหใชช่ือหนวยงานน้ันๆ   เปน

ผูแตง  ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหนวยงานระดั บกรมหรือหนวยงานยอยไปกวากรมและสังกัดอยูในกรมน้ัน ๆ  

แมวาจะปรากฏช่ือกระทรวงอยู  ใหใชช่ือกรมเปนผูแตง  สวนช่ือของหนวยงานยอยใหไวในสวนของผูพิมพ 

  11.  เอกสารที่มีเฉพาะช่ือ บรรณาธิการ (editor) หรือผูรวบรวม (compiler)  ใหใชช่ือ 

ผูแตงค่ันดวยจุลภาค  ตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ผูรวบรวม”  สําหรับเอกสารภาษาไทย  และ “editor”  

หรือ “compiler”  สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไวหลังรายการผูแตง 

  12.  เอกสารอางอิงที่ไมปรากฏช่ือผูแตง  หรือรายงานการประชุมทางวิชาการใหใชช่ือเรื่องของ

เอกสารน้ันลงเปนรายการแรก 
 

 5.3.2  ช่ือบทความ 

  1.  ใหใชช่ือตามที่ปรากฏในเอกสาร  อยูในเครื่องหมาย  “อัญประกาศ” 

  2.  ช่ือภาษาอังกฤษใหเขียนอักษรตัวแรกของทุก ๆ  คํา ดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ  ยกเวน  บุพบท  

สันธาน  และคํานําหนานาม  เวนแตจะเปนคําแรก 

  3.  กรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตร  เชน  ช่ือพืช  สัตว  ที่เปนภาษาลาติน   แทรกอยูใหใช 

ตัวเอียง  หรือขีดเสนใตช่ือเฉพาะน้ัน 
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 6.3.3  ช่ือหนังสือหรือวารสาร 

  1.  ช่ือหนังสือหรือวารสารใหขีดเสนใต  หรือพิมพตัวเขม  หรือตัวเอียง (อยางใดอยางหน่ึง) 

  2.  ช่ือวารสารตางประเทศอาจใชช่ือยอที่ถูกตองของวารสารน้ัน ๆ  ได 

  3.  ช่ือหนังสือที่พิมพเปนชุด ถาอางเลมเดียวใหลงเฉพาะเลมน้ัน เชน  เลม 3  ถาอางมากกวา  1  

เลมแตไมตอเน่ืองกันใหใสหมายเลขของแตละเลมโดยมีจุลภาคค่ัน  เชน  เลม  1,  3,  5  หรือ  Vol. 1,  3,  5  แต

ถาอางทุกเลมในชุดน้ัน  ใหใสจํานวนเลมทั้งหมดเชน  5  เลม  หรือ  5  vol. ใหขีดเสนใตหรือพิมพตัวเขมหรือตัว

เอียง (อยางใดอยางหน่ึง)  ตอเน่ืองจากช่ือหนังสือ 
 

 6.3.4  ครั้งที่พิมพ 

  1.  การพิมพครั้งที่  1  หรือเปนการพิมพครั้งแรกไมตองระบุในบรรณานุกรม 

  2.  ใหระบุรายการครั้งที่พิมพสําหรับครั้งที่  2  ข้ึนไป  ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพน้ัน ๆ  เชน  พิมพ

ครั้งที่  2.  พิมพครั้งที่  2  แกไขเพิ่มเติม.  พิมพครั้งที่  3  ปรับปรุงแกไข.  หรือ  2nd. Ed. 2nd,  rev.ed.  เปนตน 
 

 6.3.5  สถานที่พิมพและสํานักพิมพ 

1.   เอกสารอางอิงภาษาไทยใหลงช่ือจังหวัดเปนเมืองที่พิมพ สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหใชคําวา  

“กรุงเทพฯ” 

2.   ถาสํานักพิมพมีสํานักงานต้ังอยูหลายเมือง  และช่ือเมืองเหลาน้ันปรากฏอยูในเอกสารใหใชช่ือเมือง

แรกที่ปรากฏเปนสถานที่พิมพ 

3.   ใหลงช่ือสํานักพิมพโดยไมตองใสคําวา “สํานักพิมพ”   “บริษัท—จํากัด”  “Publisher”  “Co---

Inc.”  “Co..Ltd.”  เชน  สํานักพิมพดอกหญา  ใหลงวา  “ดอกหญา”  บริษัทประชาชาง  ใหลง

วา  “ประชาชาง” 

4.   ถาเอกสารสิ่งพิมพไมปรากฏช่ือสํานักพิมพ  ใหลงช่ือโรงพิมพโดยใสคําวา โรงพิมพไวดวย 

5.   สํานักพิมพที่เปนสมาคม  มหาวิทยาลัยจะใหระบุช่ือเต็ม เชน  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

6.   ผูพิมพเปนหนวยงานในภาครัฐและเอกชนใหใชช่ือหนวยงานน้ันเปนสํานักพิมพแทน 

7.   ไมปรากฏช่ือผูรับผิดชอบในการพิมพ  ใหระบุ  ม.ป.ท. (ไมปรากฏที่พิมพ)  และ n.p. 

(no  place  of  publishing)  ในภาษาอังกฤษ 
  

 6.3.6  ปที่พิมพ 

  1.ใหลงปที่พิมพ  ตามที่ปรากฎในเอกสารดวยเลขอารบิด 

  2.ถาไมปรากฎปที่พิมพของเอกสารน้ันใหระบุ  ม.ป.ป. (ไมปรากฎปที่พิมพ) และ  n.d. 

(no  date)  ในภาษาอังกฤษ 
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 6.3.7  ตัวอยางรูปแบบการพมิพบรรณานุกรม 

 ขอกําหนดในการอางอิงถึงรูปแบบในหัวขอ 5.3.7  มีดังน้ี 

  1.  ตัวแปรในรายการตาง ๆ เชนผูแตง  วัน  เดือน  ป  สํานักพิมพใชรูปแบบคอรเดียพีซีตัวปกติ 

  2.  ตัวแปรในรายการตาง ๆ ที่ตองพิมพดวยตัวเขมใชรูปแบบ  คอรเดียยูพีซี  ตัวเขม 

  3.  ที่ตองพิมพดวยคําคําน้ัน เชนคําวา  ผูแปล  ใน  โดย  ใชรูปแบบ อังศณายูพีซี  ตัวปกติ 

  4.  ระยะวาง  1  ตัวอักษรพิมพ  แทนดวย  เครื่องหมาย / 

  5.  ในกรณีที่พิมพบรรทัดเดียวไมพอ  บรรทัดที่  2  ตองเริ่มพิมพตัวที่ 8  เวน  7  ตัวอักษร 

  6.  เครื่องหมายอื่น  เชน  . ,  “    ”   :   -  [  ]  ใหพิมพตามเครื่องหมายที่ระบ ุ
 

  6.3.7.1  หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่(ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

 ผูแตงคนเดียว 

เกษม  จันทรแกว.  2526.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ :       

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ทักษิณา   สวนานนท.  2537.  การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน.  กรุงเทพฯ : ไฮพรินต้ิง. 

สมพงษ  เกษมสิน.  2519.  การบริหาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

Sumner,  M. 1990.  Computer : Concept  and  uses.  2nd  ed.  New  York : McGraw-Hill. 

 ผูแตง  2  คน 

ทัศนีย  ชังเทศ  และสมภพ  ถาวรย่ิง.  2530.  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ. กรุงเทพฯ : 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศรีสกุล  วรจันทรา  และรณชัย  สิทธิไกรพงษ.  2539.  โภชนศาสตรสัตว.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

ธงชัย  สันติวงษ  และชัยยศ  สันติวงษ .  2533.  พฤติกรรมบุคคลในองคการ.  พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช. 

Gilbert, A. and  Gnglir, J. 1982.  Cities  Poverty  and  Development  Urbanization  in  the 

          Third  World.  London :  Oxford  University  Press. 

Little,  T.M. and  Hill, F.T. 1978.  Agricultural  Experimentation  Design  and  Analysis.   

 New  York :  John  Wiley  and  Sons. 

 ผูแตงมากกวา  2  คน 

สนานจิตร สุคนธทรัพย,อุทัย บุญประเสริฐ และเอกชัย กี่สุพันธ .  2532.  บรรยากาศองคการ. 



P a g e  | 41 

 

คูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธ                                         ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร  

 กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Jackson,  M.H. Stewart, D. and Steven, G. 1991.  Environmental   Health   Reference  Book. 

Oxford : Butterworth Heineman. 

 

 ผูแตงที่มีบรรดาศักด์ิ 

อนุมานราชธน,  พระยา. 2523.  ชีวิตพระสารประเสริฐท่ีขาพเจารูจัก.  กรุงเทพฯ : สงสยาม. 

เน่ือง  นิลรัตน, ม.ล. 2539.  ชีวิตในวัง 1.  กรุงเทพฯ : ศรีสารา. 

 ผูแตงที่มีสมณศักด์ิ 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวัฑฒโน). 2535.  คูมือชีวิต.  กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ. 

 ผูแตงใชนามแฝง 

น.ม.ส. (นามแฝง). 2496.  นิทานของ น.ม.ส.  พิมพครั้งที่ 3. พระนคร : คลังวิทยา. 
 

 6.3.7.2  หนังสือแปล 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ปพ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่(ถามี)//แปลโดย/ผูแปล.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ://

สํานักพิมพ. 

 หรือ 

 ผูแตง.//ป พ .ศ.ที่พิมพ.//ช่ือหนังสือ./เลมที.่(ถามี)//แปลจาก/ชื่อหนังสือเดิม.//โดย/ผูแปล.//ครั้งที่

พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

 ตัวอยาง 

เมทส, บารตัน. 2533.  มนุษยกับธรรมชาติ. แปลโดย ประชา  จันทรเวศิน  และชูศรี  กี่ดํารงกุล. 

 กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

คาราส, แคทเธอรีน  เชียนซี . 2534.  ชนะความเครียดดวยตนเอง.  แปลจาก  The  Thought  a  Week  

Guides : How  to  Cope  with  Stress.  โดย นองใหม.  พิมพครั้งที่  5.  กรุงเทพฯ : สราง-สรรควิชาการ. 

Davenport, J.H. 1993.  Computer  Algebra.  Translated  by  Davenport, A  and  Davenport, J.H. 2nd 

ed.  Great  Britain :  Academic  Press. 

Shafarevich,  I.R. 1994.  Basic  Algebraic  Geometry 1.  translated  from  Osnovy  Algebraicheskoj  

Geometrii,  tom 1.  by  Reid,  L. 2nd ed.  New  York  :  Springer. 
  

6.3.7.3 หนังสือแปลที่ไมระบุช่ือผูแตงในภาษาเดิม 

รูปแบบ 
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 ช่ือผูแปล,/ผูแปล.//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่(ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/:// 

    สํานักพิมพ. 

 ตัวอยาง 

เดือน   บุนนาค,  ผูแปล.  2511.  เศรษฐศาสตร  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อภิชาต   เถาวโท และ  เสริมศักด์ิ  อาวะกุล,  ผูแปล.  2526.  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปลูกขาว. 

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

 6.3.7.4  หนังสือที่ผูแตงเปนหนวยงาน   

 

 รูปแบบ 

 ช่ือหนวยงาน.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ช่ือหนังสือ./เลมที.่(ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/:// 

   สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

ทบวงมหาวิทยาลัย.  2533.  การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย  สถาบันของรัฐ  สังกัดทบวง 

  มหาวิทยาลัยและการจําแนกภาควิชาตามสาขาวิชาของ  ISCED.  กรุงเทพฯ : กองแผน     

  งานสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย. 

หองสมุดแหงประเทศไทย, สมาคม. 2507.  บรรณารักษศาสตรชุดประโยคครูมัธยม.  พระนคร :  

   สํานักพิมพสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. 

The  Bank  of  Thailand. 1992.  50  Years  of  the  Bank  of  Thailand  1942-1992. Bangkok :  

   Amarin  Printing  Group. 
 

6.3.7.5   บรรณาธิการหรือผูรวบรวม ผูเรียบเรียง 

รูปแบบ 

 ช่ือบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ผูรวบรวม).//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่(ถามี)// 

   ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

อุดม  เมืองชุม  และสมศักด์ิ  ชัยวังซาย , (ผูรวบรวม) 2535.  รายชื่อไมโครฟลมหนังสือพิมพสํานักหอสมุดเชียงใหม.  

เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

Friedman,  E.G., editor. 1995.  Clock Distribution  Networks  in  VLSI  Circuits  and  Systems.  

  New  York : IEEE  Press. 
 

6.3.7.6   รายงานการประชุม บทความจากหนังสือ 
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รูปแบบ 

 ผูเขียนบทความ.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.// “ช่ือบทความ(รายงาน).”//หนา/เลขหนา./ใน//บรรณาธิการ 

   (ผูรวบรวม).//ชื่อหนังสือ./เลมที.่(ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

 

ตัวอยาง 

สมเกียรติ   ศุภเดช  และคณะ.  2536.  “คุณสมบัติสวิชช่ิงของวงจรสองสถานะแบบซีมอส.”  หนา 410- 

  414. ใน การประชุมทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังท่ี 16.  กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร                                  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

ศรีสกุล   วรจันทรา  และ  อาวุธ  ตันโช.  2539.  “การศึกษาการตอบสนองตอระดับโปรตีนและพลังงาน 

  ในไกลูกผสมสามสายเลือดพันธุสุวรรณ 6.”  หนา  110-118.  ใน  การประชุมทางวิชาการของ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 34  สาขาสัตวแพทยศาสตร.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร. 

Niwa,  E. 1992.  “Chemistry  of  surimi  gellation.” 115-118. in  Lainier,  T.C. and  Lee.C.M.  

            Surimi  Technology.New  York : Marcel  Dekker 

Goemans,  M.X. and  Williamson,  D.P. 1995.  “The  Primal-dual  Method  for  Approximation 

Algorithms  and  its  Application  to  Network  design  Problems.”  69-87. in                   

Hochbaum, D. Approximation  Algorithms  for  NP-hard  Problems.  Boston : PWS. 
   

6.3.7.7   บทความในวารสาร 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ปที่พิมพ.//”ช่ือบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปที(่ฉบับที)่/:/เลขหนา-เลขหนา. 

ตัวอยาง 

นิภาพร  ประภาศิริ และเอื้อน  ปนเงิน.  2541.  “การวัดความซับซอนของซอฟตแวร.”  สารสนเทศ 

 ลาดกระบัง. 3(1) : 42-55. 

จารุวรรณ   จาติเสถียร.  2538. “การเลี้ยงเน้ือเย่ือสมกับงานโรคพืช.”  วารสารกสิกร.  68(6) : 524-528. 

Bentley, M  Lee. 1986.  “The  Role  of  Backcountry  Experience  in  Middle  School  Environmental 

Education,”  Dissertation  Abstracts  Internation.  46(10) : 2900-A-2901-A. 

Choomchuay,  S. 1994.  “On  the  Implementation  of  Finite  Field  Operation.”  Ladkrabang 

 Engineering  Journal.  11(1) : 7-16. 

Hitchcock,  R.B. et. al. 1982. “Timing Analysis  of  Comp   uter  Hardware.” IBM  J. Res.  Develop. 

26(1) : 100-105. 



P a g e  | 44 

 

คูมือการดําเนินงานและจัดพิมพปริญญานิพนธ                                         ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร  

Klein,  P. et. al. 1995.  “An  approximate  max-flow  min-cut  relation  for  undirected  multi- 

 Commodity  flow,  with  applications.”  Combinatorica. 15(2)  : 187-202. 
 

6.3.7.8   ปริญญานิพนธ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป  พ.ศ.ที่พิมพ.//”ช่ือปริญญานิพนธ.”//ช่ือปริญญา(เต็ม). 

 ตัวอยาง 

กนิษฐ   สายวิจิตร.  2537. “วงจรกําเนิดสญัญาณไซนแบบเลื่อนเฟสดวย   อารซี   ที่สามารถควบคุม      

           ขนาดโดยการกําหนดเงื่อนไขเริ่มตน.  ”ปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชา   

           วิศวกรรม ไฟฟา  บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

Choomchuay,  S.  1993.  “Algorithm  and  Architecture  for  Reed-Solomon  Decoding.”      

               Ph.D.Thesis Of  University  of  London  and  the  Diploma  of  Membership  of   

               the    Imperial   

College.Burns,  B. 1991.  “Performance  Analysis  and  Optimization  of   Asynchronous     

             Circuits.”  Ph.D.dissertation,  California  Institute  of  Technology. 
 

6.3.7.9   บทวิจารณ 

รูปแบบ 

 ช่ือผูวิจารณ.//วิจารณเรื่อง//ชื่อเร่ืองท่ีถูกวิจารณ.//โดย//ช่ือผูแตง.//ชื่อหนังสือ(ท่ีบทวิจารณ 

   ปรากฏ).//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)/://เลขหนา-เลขหนา 

 ตัวอยาง 

ชํานาญ   นาคประสม.  วิจารณเรื่อง  ลายสือสยาม.  โดย  ส.ศิวรักษ. สังคมศาสตรปริทัศน ปท่ี5(1) 

 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-สิงหาคม 2510) : 139-141. 
 

6.3.7.10  บทความในสารานุกรม 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//”ช่ือบทความ.”//ชื่อสารานุกรม.//เลมที(่ปที่พิมพ)/://เลขหนา-เลขหนา 

 ตัวอยาง 

ประพัฒน  ตรีณรงค.  2513.  “ชอฟา.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน.  เลมที่ 10 :  6076-6080. 
 

 6.3.7.11   บทความในหนังสือพิมพ 

รูปแบบ 
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 ผูเขียน.//ปที่พิมพ,/วันที่/เดือน//“ช่ือบทความ.”//ช่ือผูแตง.//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนา/เลขหนา. 

ตัวอยาง 

ประสงค   รณะนันทน.  2539,17 ตุลาคม. “การบังคับใชแรงงาน รูปแบบที่ยังคงอยู.”  มติชนรายวัน. หนา 21. 

เกรียงไกร    ไทยออน.  2538,  6  มกราคม.  “กรมวิชาการฯ ทําสําเร็จเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือตนตอสมพันธุตางประเทศ.”  

เดลินิวส.  หนา 11. 

Goleman,  D. 1985, 21  May.  “New  Focus  on  Multiple  Personality.”  New  York  Times.                

        Pages c1-c6. 

6.3.7.12   การติดตามขาวและขอเท็จจริงในหนังสือพิมพชวงระยะเวลาหน่ึง 

รูปแบบ 

 ชื่อหนังสือพิมพ.//วันที่/เดือน//ป  ที่พิมพ/-/วันที่/เดือน//ป  ที่พิมพ. 

 ตัวอยาง 

ไทยรัฐ.  4  มกราคม  2538-5  กุมภาพันธ  2538. 
 

6.3.7.13   จุลสาร  เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น  ๆ

ใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ  ยกเวนช่ือเอกสารใหใสไวในเครื่องหมายอัญญประกาศ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป  พ.ศ.ที่พิมพ.//“ชื่อเอกสาร.”//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ./เอกสาร 

        อัดสําเนา. 

 ตัวอยาง 

บุญเทียม  เจริญย่ิง.  2535.  “ยุทธศาสตรเชิงรุกของกรมอาชีวศึกษาในแผนท่ี 7.”  กรุงเทพฯ :  

 กรมอาชีวศึกษา.  เอกสารอัดสําเนา. 

Sakallah,  K.A. et. al. 1989. “Analysis  and  Design  of  Latch-Controlled  Synchronous  Digital 

 Circuits.”  Ann  Arbor,  Mi, : Dept. of   EECS  University  of  Michigan  Technical 

 Report  CSE-TR-31-89. 
 

6.3.7.14   สิ่งพิมพรัฐบาล  และเอกสารอืน่ ๆ  ทางราชการ 

รูปแบบ 

 ช่ือหนวยงาน.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อสิ่งพิมพ.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

 ตัวอยาง 

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. 2522.  รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรคร้ังท่ี 8-คร้ังท่ี 9  สมัยวิสามัญเลม 3.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร.ี 
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6.3.7.15   การสัมภาษณ 

รูปแบบ 

 ชื่อผูใหสัมภาษณ//ใหสัมภาษณ,//วัน  เดือน  ป  ท่ีสัมภาษณ .//ชื่อผูสัมภาษณ//ผูสัมภาษณ.//ช่ือบท

สัมภาษณ.//สถานท่ีสัมภาษณ. 

 ตัวอยาง 

มนัส สังวรศิลป  ใหสัมภาษณ, 18  เมษายน 2541.  สมศักด์ิ  ชุมชวย  ผูสัมภาษณ.  แนวทางการ  

        ปรับปรุงคุณภาพของมหาบัณฑิตของสถาบันฯ .  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

          เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 
 

6.3.7.16   โสตทัศนวัสดุ 

1.  สไลด  ภาพยนตร  ฟลมสตริปส  วีดิทัศน  เทปตลัป  คอมแพคดิสก 

รูปแบบ 

 ผูจัดทํา.//ป พ.ศ.ที่จัดทํา.//ชื่อเร่ือง.//[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต. 

ตัวอยาง 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด. 2525.  การเลี้ยงไกไข.  [วีดิทัศน].  กรุงเทพฯ : บริษัทเจริญโภคภัณฑ   

           จํากัด 

Alan  W.B.  Compiler. 1984.  Using  the  Oscilloscope.  [Slide]. London :  The  Slide  Centre. 

RCA Records. 1984.  Test  Compact  Disc ;  Extensive  Test  for  Audio  Equipment.  [Compact  

Disc].  Germany : RCA  Ltd. 

 2.  แผนท่ี 

รูปแบบ 

 ช่ือ [ลักษณะของแผนที]่.//ป  พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อสิ่งพิมพ/://สํานักพิมพ 

ตัวอยาง 

แผนที่กรุงเทพมหานคร [แผนที]่. 2523. กรุงเทพ ฯ  :  ธนาคารกรุงไทย. 

Scotland [Photographic  map].  Washington (DC)  :  National  Geoghaphic  Society (US.) 
 

 6.3.7.17  สิทธิบัตร   

รูปแบบ 

 ผูจดสิทธิบัตร./ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบตัร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน  เดือน  ป  ที่จด

สิทธิบัตร). 

ตัวอยาง 
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สาธิต  เกษมสันต, ม.ล.  กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตอัลกอฮอล.ประเทศไทย.  สิทธิบัตรไทย  

          เลขที่ 77  4กุมภาพันธ  2526. 

Kamder,A.D.  Method  and  Apparatus  for  Constraining  the  Compaction  of     

         Components  of  a  Circuit  Layout.  U.S  patent  no.  5636132, June  1997. 

6.3.7.18  สื่ออิเล็กทรอนิกส 

การสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน ซีดีรอม Internet [online]  เปนตน 

 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป  พ.ศ.ที่เผยแพร.//ชื่อเร่ือง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต. 

หรือ 

 ผูแตง.//ป  พ .ศ.ที่เผยแพร(หรือสืบคน).//ช่ือเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่

ของขอมูล. 

ตัวอยาง 

Danirl  H.,  Anghileri. 1995.  Secondary  Mathematics  and  Special  Education  Needs.  

              [CD-ROM].  New  York  :  Casell. 

บัณฑิตวิทยาลัย  สจล.  2538.  School  of  Graduate  Studies,  KMITL;  Prospectus  1995.  

             [Online].Available  :  http://www.kmitl.ac.th/index-t.html. 

Noam  E.M. 1994  Telecommunication  Policy  Issue  for  the  Next  Century.[Online].   

           Available  :Gopher://198.80.36…/global/telecom.txt. 

Texas  Instruments. 1998.  Speech  synthesis  Processors. [Online].   

             Available  :  http://www.ti.com/sc/   Docs/msp/speech/index.htm. 
 

 6.3.8  ตัวอยางรูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง 

           ขอกําหนดในการอางถึงรูปแบบในการพิมพ ใชเชนเดียวกันกับหัวขอ 5.3.7 

          สําหรับหลักสูตรหรือปริญญานิพนธที่ตองการใชการอางอิงแบบแทรกปนในระบบลําดับหมายเลข

ควรยึดถือรูปแบบการพิมพดังตัวอยางตอไปน้ี (พึงสังเกตวามีขอแตกตางในรายละเอียดของหัวขอที่ 6.1 - 6.2   

และหัวขอที่ 6.3- 6.3.6 อยูบางเล็กนอย) 
 

 6.3.8.1 หนังสือ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.//ป  พ.ศ.ที่พิมพ 

http://www.kmitl.ac.th/index-t.html.�
http://www.ti.com/sc/�
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หรือ 

 ช่ือบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผูรวบรวม).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ./

ป  พ.ศ. ที่พิมพ 

ตัวอยาง 

[1] เสถียร  วิชัยลักษณ,  สืบวงศ  วิชัยลักษณ.  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537.   

              กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนีติเวช.  2538. 

[2] Richard  E.  Blahut.  Theory  and  Practice  of  Error  Control  Codes.  Reading  :      

             Addition-Wesley  publishing  Company, Inc.1984. 

[3] Judith S.Van ALSTYNE.  Professional  and  Technical  Writing  Strategies.   

          International  Edition.  New  JERSEY : Prentice-Hall, Inc. 1986. 

[4] Jose  E.  Franca,  Yannis  Tsividis,  Editors.  Design  of  Analog-Digital  VLSI  Circuits   

           for  Telecommunication  and  Signal  Processing. 2nd  ED.  New  Jersey :  
             Prentice-Hall, Inc.1994 

[5] Microsoft. Hardware  Design  Guide  for  Window 95 ;  A  Practical  Guide  for   

          Developing  Plug  and  Play  PCs  and  Peripherals.  Washington  D.C. :   

            Microsoft Press. 1994. 

[6]  Microelectronics  Group,  Lucent  Technology.  Field-Programmable  Gate  Arrays    

            [data  Book].  LUCENT  Technology.  October  1996.  Pp.2-36-2-40. 
 

 6.3.8.2  บทความจากวารสาร  หนังสือ  หรือรายงานการประชุม 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//”ช่ือบทความ”//ชื่อวารสาร.//ปที,่/ฉบับที.่/เดือน  ปที่ตีพิมพ.//หนา/เลขหนา-เลขหนา. 

ตัวอยาง 

[7] Choomchuay  S. “On  the  Implementation  of  Finite  Field  Operations”  Ladkrabang   

          Engineering  Journal,  vol.ll,no, l, June 1984. pp.7-17. 

[8] โอฬาร  วงศวิวัฒน.  “ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อประสมผานดาวเทียม”   

 สารสนเทศลาดกระบัง, ปที่3, ฉบับที่ 1,  มกราคม  2541. หนา 31-41 

[9] พงศธร  หมายดี,  สมศักด์ิ  ชุมชวย.  “วิธีการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการ 

แปลงในสนามจํากัด”วิศวสารลาดกระบัง, ปที่ 13, ฉบับที1่, กรกฎาคม 2539.หนา 62-71 

[10] Shao  M., Reed  S.  “On  the  VLSI  Design  of  a  Pipeline  Reed-Solomon  Decoder   

      Using  Systolic  Arrays.” IEEE  Trans. On  Comput., vol. C-37, no. 10, Oct. 1988.  
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pp. 1273-1280 

[11] Sukiyama  Y., Kasahara  M.,  Hirasawa  S.  and  Namekawa  T. “A  Method  for   

Solving  key  Equation  for  Decoding  Coppa  Codes.”, Inf. And  Cont.,  vol.27,  

1975. Pp. 87-99 

[12] Choomchuay  S., Arambepola B. “An  Algorithm  and  a  VLSI  Architecture  for   

Reed – Solomon  Decoding”  Proc. IEEE-ISCAS,  San  Diego, USA, May, 1992.  

Pp.2120-2123 
 

6.3.8.3 ปริญญานิพนธ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.// “ชื่อปริญญานิพนธ”// “ช่ือปริญญา (เต็ม).//ป  พ.ศ. ที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

[13]  ทรงพลใหมสาล.ี  “การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดวางและการเช่ือมโยงของเซลเบส.”  

 ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

       

สารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.    

2540. 

[14]  Choomchuay  S. “Algorithm  and  Architecture  for  Reed-Solomon  Decoding.”   

Ph.D. Thesis  of  University  of  London  and  the  Diploma  of  Membership  of   

the  Imperial  College. 1993 
 

6.3.8.4  สิทธิบัตร 

รูปแบบ 

 ผูจดสิทธิบัตร.//ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน เดื อน ป ที่ที่จด

สิทธิบัตร). 

ตัวอยาง 

[15] Kandar  A.D.  “Method  and  Apparatus  for  Constraining  the  Compaction  of   

Components  of  a  Circuit  Layout.”  U.S  patent  no. 5636132, June 1997 
 

6.3.8.5 โสตวัสดุและสื่อตาง ๆ  

รูปแบบ 

 ผูจัดทํา.// “ชื่อเร่ือง.” //[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต.//ป  พ.ศ.  ที่จัดทํา. 
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[17] Alan  W.B.  Compiler. “Using  the  Oscilloscope.”  [Slide]. London : The  Slide 
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6.3.8.6  สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  

รูปแบบ 

 ผูแตง.// “ช่ือเรื่อง.” //[CD-ROM].//  สถานที่ผลิต/://ผูผลิต.//ป  พ.ศ.  ที่เผยแพร. 

หรือ 

 ผูแตง.//“ชื่อเร่ือง.”//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล.//ป   

พ.ศ.ที่เผยแพร (หรือสืบคน) 

ตัวอยาง 

[18] Danial  H.,  Anghileri.  “Secondary  Mathematics  and  Special  Education  Needs.  

    [CD-ROM].  New  York  :  Casell.1995 

[19] Noam  E.M. “Telecommunication  Policy  Issue  for  the  Next  Century.” [Online]. 

 Available : gopher://198.80.36…/global/telcom.txt. 1994. 

[20]  Texas  Instruments. “Speech  Synthesis  Processors.”  [Online]. Available :  

 http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์  
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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สวนท่ี 1.ขอมูลท่ัวไป 

หัวขอปริญญานิพนธ  

  

Thesis  Title  

  

   

  ช่ือ/สกุล  รหัสนักศึกษา  หลักสูตร วศ.บ. / วศ.ม. 

สาขาวิชา วิศวกรรม ช้ันปท่ี/กลุม  

     ช่ือ/สกุล  รหัสนักศึกษา  หลักสูตร วศ.บ. / วศ.ม. 

สาขาวิชา วิศวกรรม ช้ันปท่ี/กลุม  

   ช่ือ/สกุล  รหัสนักศึกษา  หลักสูตร วศ.บ. / วศ.ม. 

สาขาวิชา วิศวกรรม ช้ันปท่ี/กลุม  

   ช่ือ/สกุล  รหัสนักศึกษา  หลักสูตร วศ.บ. / วศ.ม. 

สาขาวิชา วิศวกรรม ช้ันปท่ี/กลุม  

   

งบประมาณท่ีใชไปแลว 

งบประมาณท่ีได                        บาท งบประมาณสวนตัว                                    บาท 

 

ระยะเวลาในการทําตลอดโครงการ 
 เริ่มดําเนินการเมื่อ  ถึง  

 

วัตถุประสงคของโครงการ 
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สวนท่ี2. การรายงานความกาวหนา 

1.ตารางแสดงความกาวหนาของโครงการ ณ ชวงรายงานเม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงานท้ังโครงการ 

( การรายงานความกาวหนาอาจแสดงรายละเอียดของแตละเดือนหรือทุก 2 เดือน ก็ไดแลวแตพิจารณา ) 

รายละเอียดกิจกรรม ความกาวหนาของโครงการ / เดือน 

1 2 3 4 5   

1.การเตรียมงานวิจัย / การศึกษาเอกสาร             

2.กําหนดแผนการ / วิธีดําเนินการ             

3.ดําเนินงานวิจัย / เก็บขอมูล             

4.การวิเคราะหตางๆ             

5. จัดทํารายงานและเผยแพร             

             

             

             

                               แผนงานท้ังโครงการท่ีวางไว                                     ผลารดําเนินงานจนถึงปจจุบัน 

หมายเหตุ ขอมูลรายละเอียดกิจกรรม แผนงาน/รูปแบบตางราง เปลี่ยนแปลง หรือปรับไดตามความเหมาะสม 

 

2. รายละเอียดทางวิชาการท่ีรับจากการทําโครงงาน 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สรุปผลการดําเนินงาน 

        เปนไปตามแผน              ไมเปนตามแผน         เนื่องจาก...................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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5. รายละเอียดแผนงานท่ีจะดําเนินการตอไป 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การรายงานคาใชจายงบประมาณ 

6.1 การใชจายงบประมาณ 

งวดท่ี 1..........- ................บาท..............% วันท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจายเงิน (ว/ด/ป)..................................... 

งวดท่ี 2.............................บาท..............% วันท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจายเงิน (ว/ด/ป)..................................... 

งวดท่ี 3.............................บาท..............% วันท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจายเงิน (ว/ด/ป)..................................... 

งวดท่ี 4.............................บาท..............% วันท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจายเงิน (ว/ด/ป)..................................... 

     งบประมาณท่ีเบิกจายไปแลวรวมท้ังสิน.................................................บาท 

 

6.2 สรุปงบประมาณคาใชจายท่ีใชนับตั้งแตเริ่มทําการโครงการจนถึงปจจุปน (จําแนกตามหมวดคาใชจาย) 

หมวดคาใชจาย คาใชจาย (บาท) 

งานบุคลาการ : คาจางชั่งคราว                                 - 

งบดําเนินงาน - 

         คาตอบแทน - 

         คาใชสอย - 

         คาวัสด ุ - 

         คาสาธารณูปโภค - 

งบลงทุน : คาครุภัณฑ  

 งบประมาณท่ีจายไปแลว รวมท้ังสิ้น                 -  บาท 
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8. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกปญหา 
      

 

 

 

 

 

 

9. กําหนดเวลาท่ีจะสงรายงาผลโครงการฉบับสมบูรณ ประมาณเดือน พ.ศ. 2555 

 

10. ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังท่ีกลาวไวในขางตนเปนจริงทุกประการ  
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 ขาพเจา  รหัสนักศึกษา  หลักสูตร วศ.บ. / วศ.ม. 

สาขาวิชา วิศวกรรม ช้ันปที่/กลุม  
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