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1

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

องค์ประกอบของโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย
- ปกนอก (Binding)
- ปกใน (Title page)
- หน้าอนุมัติ (Approval sheet)
- บทคัดย่อภาษาไทย (Abstract in Thai)
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract in English)
- กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
- สารบัญ (Contents)
- สารบัญตาราง (List of Tables)
- สารบัญรูป (List of Figures)
- รายการสัญลักษณ์ (List of Symbols)
- ประมวลคาย่อ (List of Abbrieviations)
2. ส่วนเนื้อหา
ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
- บทที่ 1 บทนา
- บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
- บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
- บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3. ส่วนประกอบตอนท้าย
ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย
- เอกสารอ้างอิง (References)
- ภาคผนวก (Appendix)
- ประวัติย่อผู้ทาโครงงาน (Curriculum vitae)

3

คาอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบของโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คาอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบของโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีดังนี้
ส่วนประกอบตอนต้น
1. ปกนอก โครงงานวิศวกรรมฉบับที่ส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเป็นปกแข็ง พื้นปก
เป็นหนังเทียม โดยใช้พื้นสีแดงเลือดหมู พิมพ์ข้อความบนปก และสันปกด้วยอักษรสีทอง ข้อความบนปก
จะประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน และข้อความเกี่ยวกับการเสนอโครงงาน หลักสูตร วิชาเอก
หรือสาขา และเดือนปีที่จบการศึกษา
2. ปกใน มีข้อความเหมือนกับปกนอก แต่เพิ่มข้อความไว้ที่บรรทัดสุดท้ายว่า “ลิ ขสิท ธิ์
เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
3. หน้าอนุมัติ จัดทาไว้เพื่อให้คณบดีและคณะกรรมการสอบโครงงานลงนามรับรองหรือ
อนุมัติ
4. บทคัดย่อภาษาไทย เป็นการสรุปแนวคิด และเนื้อหาของโครงงานวิศวกรรมเพื่อให้ผู้อ่าน
ได้ทราบถึงภาพรวมของงาน ให้เขียนเชิงพรรณนาความ กล่าวถึงความมุ่งหมายของโครงงาน การเขียน
บทคัดย่อควรใช้ภาษาที่กระชับ รัดกุม ชัดเจน และตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการเขียนอธิบายที่ยืดยาว หรือ
ยกตัวอย่างต่างๆ เพราะหากผู้อ่านสนใจจะต้องติดตามอ่านในเนื้อหาของโครงงานวิศวกรรมเอง ในกรณีที่
ต้ อ งการแสดงค าส าคั ญ (Keyword) ของโครงงานวิ ศ วกรรมนั้ น ๆ ให้ เพิ่ ม ได้ โ ดยพิ ม พ์ ที่ แ นวชิ ด ซ้ า ย
ของหน้ ากระดาษ พิมพ์เว้นห่ างจากเนื้ อความในย่อหน้าก่อน 1 ช่วงบรรทัด และความยาวของเนื้อหา
ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
5. บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ ปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ บทคั ด ย่ อ ภาษาไทยแต่ ถ อดความเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยควรให้ผู้สันทัดภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องในการถอดความด้วย
6. กิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความ
ร่ ว มมื อ ในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงงานวิ ศ วกรรม โดยการกล่ าวถึ งบุ ค คลควรให้ ชื่ อ และนามสกุ ล จริ ง
คานาหน้า บุคคลทั่วไปใช้คาว่า นาย/นาง/นางสาว หรือคุณได้ แต่หากบุคคลเป็นผู้มีตาแหน่งต่างๆ ให้ใช้
คาเต็มความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
7. สารบัญ เป็นรายการแสดงส่วนประกอบสาคัญที่ปรากฏในโครงงาน โดยระบุบทที่ หัวข้อ
และเลขหน้า
8. สารบัญตาราง เป็นสารบัญรายการของตารางที่เสนอข้อมูลต่างๆ โดยระบุ เลขที่ตาราง
ชื่อตาราง และเลขหน้า
9. สารบัญรูป เป็นสารบัญรายการของรูป ประกอบ แผนภูมิ หรือ แผนที่ โดยระบุ เลขที่รูป
คาอธิบายรูป และเลขหน้า
10. รายการสั ญ ลั ก ษณ์ เป็ น สารบั ญ รายการของสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใช้ ในโครงงาน โดยระบุ
สัญลักษณ์ คาอธิบาย และหน่วย(ถ้ามี)
11. ประมวลค าย่ อ เป็ น สารบั ญ รายการของคาย่อ ที่ ใช้ ในโครงงาน โดยระบุ ค าย่อ และ
คาอธิบาย

4
ส่วนเนื้อหา
ส่วนเนื้อหาโครงงานวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 5 บทสาคัญๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาบทที่
1-3 จะเป็นส่วนเดียวกับที่ปรากฏในเค้าโครงหัวข้อโครงงาน ซึ่งต้องมีการเรียบเรียง เพิ่มเติม หรือขยาย
ความให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในฉบั บเต็มของโครงงาน ในส่ วนของเนื้อหาโครงงานนี้จะมีความแตกต่างกันไป
ตามวิธีการที่ผู้ทาโครงงานเลือกใช้ ซึ่งสามารถอ่านข้อแนะนาได้ในหั วข้อ แนวทางการทาโครงงานทาง
วิศวกรรม
ส่วนประกอบตอนท้าย
ส่วนประกอบตอนท้ายเริ่มจากเอกสารอ้างอิง จนถึงประวัติย่อผู้วิจัย ส่วนใหญ่ เป็นส่วนของ
การอ้างอิง หรืออธิบ ายความเพิ่มเติมเพื่อให้ โครงงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งบางส่วนอาจจะไม่มีก็ได้
(ได้แก่ ภาคผนวก อภิธานศัพท์) โดยควรจะทาหน้าบอกตอนคั่นแต่ละส่วนให้เรียบร้อย
1. เอกสารอ้างอิง คือ ส่วนแสดงรายการเอกสาร รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โสตทัศนวัสดุ
และอื่นๆ ที่ผู้จัดทาโครงงานนามาประกอบการเรียบเรียงโครงงานวิศวกรรม โดยส่วนนี้ แสดงถึงชื่อผู้เขียน
ปีที่พิมพ์ ชื่อเอกสาร สถานที่พิมพ์ และโรงพิมพ์
2. ภาคผนวก คือ ส่วนของเนื้อหา หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการทาโครงงานวิศวกรรม
ที่ต้องการน ามาแสดงประกอบเพื่ อให้ โครงงานมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น อาทิ แบบสอบถาม แนวคาถาม
การวิจัย รายละเอียดของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลสาคัญ เป็นต้น
3. ประวัติย่อผู้ทาโครงงาน คือ ส่วนที่แสดงประวัติส่วนตัว อาทิ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
สถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก ประวัติการศึกษา และรางวัลที่ได้รับระหว่างการศึกษา (ถ้ามี) เพื่อให้
ผู้สนใจสามารถอ้างอิงหรือติดต่อได้ในภายหลัง
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แนวทางการทาโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
เนื้อหาของโครงงานวิศวกรรม ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน คือ บทนา ตัวเรื่อง ข้อสรุป และ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ควรทาต่อในอนาคต โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
1. บทนา จะกล่าวถึงความเป็นมา ปัญหาและความสาคัญของปัญหา แนวทางหรือ หลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการแก้ปัญหา วั ตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน วิธีดาเนินโครงงานโดยย่อ ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากโครงงาน รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน
2. ตัวเรื่อง จะเป็นเนื้อหาของโครงงาน จะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความจาเป็น แบบการเขียน
ตัวเรื่องที่นิยมจะมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 จะมีบทต่างๆ แยกไว้ชัดเจน คือ 1) บทปริทัศน์ (บทที่ 1
บทน า) 2) วรรณกรรม (Literature review) และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (บทที่ 2 แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้ อง หรื อ แบบจ าลอง) 3) บทบรรยายวิธีการวิจัยที่ ใช้ได้โดยละเอี ยด อุป กรณ์ ที่ ใช้ใน
โครงงานทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ออกแบบ สร้ างหรือประกอบเพื่อใช้ รวมถึงเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์
(บทที่ 3 วิธีดาเนินการ หรือ วิธีที่เสนอ) 4) บทผลของการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง (บทที่ 4
การนาเสนอผลของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ผลลัพธ์และการอภิปราย) ถ้าโครงงานวิศวกรรม
เป็นงานชิ้นใหญ่ อาจเขียนบทผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองนี้แยกออกไปมากกว่า 1 บทก็ได้
และ 5) การสรุปผล (บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ หรือ บทสรุป) ประเภทที่ 2 เป็นการเขียนที่นิยม
ให้จบลงในแต่ละบท จึงมีลักษณะการเขียนในเชิงบทความในวารสารทางวิทยาศาสตร์ คือ ในแต่ละบท
จะมี ปริทั ศน์ วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ ใช้ อุปกรณ์ ที่ ใช้ เครื่องมือ และวิธีการ
วิเคราะห์ ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง รวมทั้งสรุปและวิจารณ์ผ ลการทดลอง ข้อสาคัญ
ในการเขียนโครงงานประเภทนี้ คือ จะต้องหาความสัมพันธ์และความเกี่ยวเนื่องของแต่ละบทมาสรุปและ
วิจารณ์ให้เหมาะสมกับส่วนของบทสรุปและข้อเสนอแนะ
3. ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ เป็ นตอนสรุปเรื่องราวในโครงงานทั้ งหมด ทั้งนี้ ข้อสรุปจะต้อ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ควรชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและประโยชน์ที่ได้จากการทาโครงงาน
วิศวกรรม ข้อจ ากัด ของการทาโครงงานหรือข้อจากัดที่ ใช้ในการสรุป โครงงานนี้ (ถ้ ามี ) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทาโครงงานวิศวกรรมในขัน้ ต่อไป และการประยุกต์ผลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้จะมีส่วนเพิ่มเติม คือ รายการอ้างอิง (References) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อหนังสือ
วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่นามาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ การอ้างอิงที่อยู่ในส่วนเนื้อเรื่อง
จะปรากฏอยู่ ใ นส่ ว นอ้า งอิ ง ซึ่ งจะพิ ม พ์ ไว้ห ลั งส่ ว นเนื้ อ ความ (หลั งสรุป และข้ อ เสนอแนะ) แล ะก่ อ น
ภาคผนวก และการอ้างอิงในเชิงอรรถ การอ้างอิงที่อยู่ในส่วนเนื้อเรื่องจะนิยมใช้ 2 วิธี คือ 1) เป็นการใช้
ตัวเลขหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง และ 2) พิมพ์ชื่อผู้แต่งและปีไว้ในวงเล็บ แล้ ววางไว้ห ลังข้อความ
ที่ ต้ องการอ้ างอิง (การลงรายการอ้างอิ งให้ พิ ม พ์ เฉพาะเอกสารที่ มี ก ารอ้ างอิ งในเนื้ อ หาของโครงงาน
วิศวกรรมเท่านั้น)
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การจัดพิมพ์เนื้อหาภายในเล่ม
การจัดพิมพ์เนื้อหาภายในเล่มโครงงานวิศวกรรมให้จัดทา ดังนี้
1. กรอบของข้อความ
กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขต ดังนี้
1.1 จากขอบบนของกระดาษลงมาถึงข้อความบรรทัดแรกเว้นระยะ 1.25 นิ้ว
1.2 จากขอบล่างของกระดาษถึงข้อความบรรทัดล่างสุดแต่ละหน้า ให้เว้นระยะ 1.0 นิ้ว
1.3 จากขอบซ้ า ยของกระดาษถึ ง อั ก ษรตั ว แรกของแต่ ล ะบรรทั ด ซึ่ ง เป็ น แนวคั่ น หน้ า
ให้เว้นระยะ 1.25 นิ้ว
1.4 จากขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายในแต่ละบรรทัดโดยประมาณ ให้เว้นระยะ
1.0 นิ้ว
2. เลขกากับหน้า
2.1 เลขกากับหน้า ให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวาตอนบน ห่างจากขอบบนของกระดาษเป็นระยะ 0.75
นิ้ว และจากริมขวาของกระดาษเป็นระยะ 1.0 นิ้ว (ตรงกับแนวอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัด)
2.2 เลขหน้ า ให้ เริ่ ม นั บ 1 ตั้ ง แต่ ห น้ า แรกของบทที่ 1 เป็ น ต้ น ไปจนถึ ง บรรณานุ ก รม
ภาคผนวก ส่วนเนื้อหาในส่วนแรกก่อนบทที่ 1 ให้ใช้ตัวอักษรบอกแทน คือ ก, ข, ค, .... โดยให้เริ่มจาก
บทคัดย่อภาษาไทย
2.3 หน้ า ที่ ส าคั ญ เช่ น หน้ าปกใน หน้ า อนุ มั ติ หน้ า บทคั ด ย่ อ หน้ า กิ ต ติ ก รรมประกาศ
หน้าแรกของสารบัญ ต่างๆ หน้ าแรกของรายการสั ญลักษณ์ หน้าแรกของประมวลคาย่อ หน้าแรกของ
แต่ละบท หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง หน้ารองปกภาคผนวก หน้ารองปกประวัติย่อผู้ทาโครงงาน ไม่ต้อง
ใส่อักษรหรือหมายเลขกากับหน้า แต่ให้นับเป็นจานวนหน้า
2.4 หน้าที่ต้องพิมพ์ข้อความตามความยาวของกระดาษ ให้ใส่เลขหน้าในตาแหน่งเดิมที่ตรง
กับหน้าอื่นๆ
2.5 หลังเลขหน้าไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ
3. การจัดแบ่งบท
3.1 โครงงานวิศวกรรมต้ องมี การแบ่งบท แต่ ล ะบทต้องมีเลขบอกบท คาว่า บทที่ และ
เลขบอกบท ให้พิมพ์ที่บรรทัดแรกสุดและวางข้อความไว้ที่กึ่งกลางหน้า ชื่อของบทให้วางไว้ในบรรทัดถัดไป
และวางข้อความไว้กลางหน้ากระดาษเช่นกัน
3.2 ข้อความที่เริ่มเนื้อหา ให้ห่างจากชื่อของบทลงไป 1 บรรทัด
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4. การพิมพ์เนื้อหา
การพิมพ์เนื้อหาโครงงานวิศวกรรม มีรายละเอียดดังนี้
4.1 จัดพิมพ์ต้นฉบับโดยเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ แล้วนาต้นฉบับไปถ่ายเอกสารด้วยเครื่องที่
มีคุณภาพ สาเนาถ่ายเอกสารต้องชัดเจน คมเข้ม ไม่มีรอยสกปรกเลอะเทอะ การถ่ายเอกสารให้ใช้กระดาษ
สีขาว ชนิด 80 แกรม ขนาด เอ 4 (A4) หรือ ขนาด 8.25 x 11.50 นิ้ว กระดาษหนึ่งแผ่นใช้พิมพ์ห รือ
ถ่ายเอกสารเพียงหน้าเดียวเท่านั้น ตลอดทั้งเล่ม
4.2 โครงงานวิศวกรรมที่ จัดส่ งเพื่อ ทาเล่ มแดงจะต้ องเป็ นเล่ มต้น ฉบับ หนึ่งเล่ ม และเล่ ม
ที่เหลือสามารถถ่ายเอกสารได้ตามจานวนที่คณะกาหนดหรือมากกว่านั้นตามต้องการ
4.3 การจัดพิมพ์เนื้อหาในเล่มโครงงานวิศวกรรม ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1
เท่า ตลอดทั้งเล่ม ยกเว้น 1) คาอธิบายตารางประกอบ ให้ใส่ในตาแหน่งเหนือตารางด้วยคาว่า “ตาราง
ที่ 1” โดยเว้นห่างจากตาราง 6 points และ 2) คาอธิบายรูปประกอบ ให้ใส่ในตาแหน่งใต้รูปด้วยคาว่า
“รูปที่ x” โดยเว้นห่างจากรูป 6 points
4.4 ส่วนของเนื้ อหาในโครงงานวิศวกรรมที่จาเป็นต้องเขียนด้วยหมึก ให้ใช้หมึกสีดาและ
ปากกาที่มีคุณภาพดี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไ ม่มีในเครื่องพิมพ์ ให้เขียนด้วยหมึกดา และ
เขียนทีละฉบับ
4.5 การติดภาพลงในกระดาษควรใช้กาวที่มีคุณภาพดี เมื่อติดแล้วไม่เป็นรอยย่น
4.6 ในตั วเล่ มโครงงานวิศวกรรมฉบั บที่ ส่ งคณะต้ องไม่ มี รอยลบ ขู ด ขีด ฆ่ า มากมายจนดู
เลอะเทอะ หากจาเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อยให้ใช้หมึกดา และกระทาด้วยความประณีต
4.7 การพิมพ์โครงงานวิศวกรรม ผู้จัดทาจะต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาหนด
5. ตัวอักษรที่ใช้
5.1 โครงงานวิศวกรรมภาษาไทย แบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้พิมพ์
ให้ ใ ช้ แ บบ ไทยสารบั ญ นิ ว (TH Sarabun New) ตลอดทั้ ง เล่ ม ยกเว้ น การพิ ม พ์ ส มการ ตั ว แปร
คณิ ตศาสตร์ หรือตัวอักษรกรีก ต้องพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Mathtype เท่านั้น ไม่ควรพิมพ์ลงไปโดยตรง
เพราะตัวแปร ต้องเป็นตัวอักษรเอียงทุกตัว
5.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ ตัวอักษรที่เป็นเนื้อความทั่วไปให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
ตัวอักษรที่เป็นบทที่ และชื่อบทให้ใช้ขนาด 20 พอยต์ และใช้เป็นตัวหนาดา ตัวอักษรที่เป็นหั วข้อใหญ่
พิมพ์ชิดแนวด้านซ้ายให้ใช้ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนาดา และหัวข้อรอง หัวข้อย่อยให้ใช้ตัวขนาด 16 พอยต์
ตัวหนาดา
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6. การจัดย่อหน้าและวรรคตอน
6.1 การย่อหน้าให้เว้นดังนี้ ย่อหน้าแรกเว้นระยะ 7 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ตัวที่ 8 ย่อหน้าที่
สอง ที่สาม หรือย่อหน้าต่อๆ ไป ให้ เว้นเข้าไปอีก 3 ตัวอักษร ถ้าเป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การเคาะทีละระยะตัวอักษรนั้ นมีความคลาดเคลื่อน จึงให้ใช้การตั้งแท็บ เริ่มต้นที่ 0.57 นิ้ว และระยะ
ถั ด ไปเพิ่ ม ระยะละ 0.23 นิ้ ว ตามล าดั บ ดั ง นี้ 0.57 นิ้ ว 0.80 นิ้ ว 1.03 นิ้ ว 1.26 นิ้ ว 1.49 นิ้ ว
1.72 นิ้ว …
6.2 หั ว ข้ อ ใหญ่ ให้ พิ ม พ์ ที่ แ นวชิ ด ซ้ า ยของหน้ า และพิ ม พ์ เว้ น ห่ า งสองช่ ว งบรรทั ด
จากเนื้อความในย่อหน้าก่อน
6.3 หัวข้อรอง ให้พิมพ์ที่ย่อหน้าแรก หัวข้อย่อยให้พิมพ์ที่ย่อหน้าสอง หัวข้อย่อยๆ ถัดลงไป
ให้พิมพ์ที่ย่อหน้าสาม หรือสี่ ไปตามลาดับ และข้อความภายใต้หัวข้อรองหรือหัวข้อย่อยให้พิมพ์บรรทัด
ถัดไปจากหัวข้อนั้นเลย
6.4 หัวข้อภาษาไทยที่จาเป็นต้องมีภาษาอั งกฤษกากับ คาภาษาอังกฤษทุกคา ให้ขึ้นต้นด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคานาหน้านามที่อยู่ในวลีหรือประโยค คาบุพบท คาสันธาน
6.5 ข้ อ ความในเนื้ อ หาที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ภ าษาอั งกฤษก ากั บ ในบางส่ ว น ภาษาอั งกฤษนั้ น
คาแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนคาถัดๆ ไปให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กโดยตลอด ยกเว้นชื่อเฉพาะ
6.6 ข้อความเนื้อหาที่เป็นสมการหรือสูตรที่ซับซ้อน ให้แยกลงมาพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ
ห่างจากข้อความบนและล่างอย่างละสองช่วงบรรทัดปกติ
6.7 การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายกากับการจาแนกหัวข้อให้ใช้รูปแบบดังนี้
1.1 ...................................
1.1.1 ..........................................
1.1.1.1 ...............................................................................................
1.1.1.2 ...............................................................................................
1.1.2 ..........................................
1.1.2.1 ...............................................................................................
1.1.2.2 ...............................................................................................
2.1 ...................................
2.1.1 ..........................................
2.1.1.1 ...............................................................................................
2.1.1.2 ...............................................................................................
ในกรณีที่มีข้อย่อยจากในหัวข้อ 4 ตัวเลข ให้ใช้เลขใน ( ) และ ) ตามลาดับ
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7. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจะช่ว ยทาให้ ข้อความในโครงงานวิศวกรรมนั้นชัดเจนขึ้น และ
ควรให้เป็นแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบตามความจาเป็น ดังนี้
7.1 หลังจานวนเลข ข้อความต่างๆ ในหน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชีตาราง ไม่ต้องมี
มหัพภาค ส่วนภาษาอังกฤษ หลังเครื่องหมายมหัพภาค ให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษรก่อนพิมพ์ข้อความ
เช่ น Sentences may be divided into smaller units called words. A word is the smallest
part of sentence. ทั้ งนี้ ย กเว้น มหั พ ภาคหลั งค าย่ อต่ างๆ ให้ เว้น เพี ย ง 1 ระยะตั ว อั ก ษรเท่ านั้ น เช่ น
See also Vol. 10, p. 284 หรือ พ.ศ. 2558
7.2 สาหรับคาย่อที่มีมากกว่า 1 คาติดกัน ระหว่างมหั พภาคไม่ต้องเว้นระยะ เช่น H.R.H.
Prince Chula Chakrapbongse, M.A., Ph.D., พ.ศ. และ กศ.บ. เป็นต้น
7.3 สูตร สั ญ ลั กษณ์ ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ห รือวิทยาศาสตร์ ชื่อย่อของหน่วยงานต่างๆ
ที่เป็นภาษาอังกฤษที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว ไม่จาเป็นต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค สาหรับภาษาไทยนั้นให้
ใช้ตามความนิยม เช่น BBC VOA YMCA UNESCO SWU NIDA
7.4 ข้อความที่เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ แล้วขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ถือว่าเครื่องหมาย
อัญประกาศเปิดนั้นเท่ากับอักษรตัวหนึ่ง ต้องพิมพ์ที่ตัวที่แปด (ย่อหน้าเข้ามา 7 ตัวอักษร)
7.5 การใช้ตัวเลขในโครงงานวิศวกรรมควรให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันทั้งฉบับ
7.6 ตั ว เลขที่ บ อกเป็ น ช่ ว งของจ านวนนั้ น จะต้ อ งใช้ จ านวนเต็ ม ทั้ ง จ านวนหน้ า และ
จานวนหลัง เช่น 624-629 หรือ พ.ศ. 2550-2556
7.7 ตัวเลขสองจานวนที่จาเป็นต้องเขียนติดกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น หน้า
8, 12 (หมายถึงหน้า 8 แล้วต่อหน้า 12) ยกเว้นเครื่องหมายจุลภาคที่คั่นในตัวเลขที่มีมากกว่าสามหลัก
ไม่ต้องเว้นระยะ เช่น 12,586 (หมายถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบหก)
8. การพิมพ์อัญประภาษ
อั ญ ประภาษ มี 2 ชนิ ด คื อ อั ญ ประภาษตรง (Direct quotation) และอั ญ ประภาษรอง
(Indirect quotation) อั ญ ประภาษตรง หมายถึ ง ข้ อ ความที่ คั ด มาตรงตามต้ น ฉบั บ เดิ ม ทุ ก ประการ
ส่วนอัญประภาษรอง หมายถึง ข้อความที่แปล เก็บความ ถอดความ หรือ สรุปความ มาจากข้อความ
ต้น ฉบั บ ที่ เป็ น ภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ และก่ อ นที่ จะน าอัญ ประภาษมาแทรกไว้ ควรมี ก าร
กล่าวนาในเนื้อเรื่องมาก่อนว่าเป็นคาของใครเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับข้อความที่ผู้เขียนกาลังกล่าวถึง และมี
ข้อปฏิบัติดังนี้
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8.1 อั ญ ประภาษตรงที่ มี ค วามยาวไม่ เกิ น สี่ บ รรทั ด ให้ ใส่ ไว้ ในเครื่อ งหมายอั ญ ประกาศ
คือ ."……...........................................................................” โดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่หรือขึ้นบรรทัดใหม่
8.2 อั ญ ประภาษตรงที่ มี ค วามยาวเกิ น สี่ บ รรทั ด ให้ พิ ม พ์ แ ยกออกเป็ น อี ก ย่ อ หน้ าหนึ่ ง
โดยพิมพ์ห่างจากข้อความตอนบนและตอนล่างสองช่วงบรรทัดพิมพ์ปกติ ไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ
กากับ แต่ให้ จัดข้อความหลบเข้าข้างในจากแนวคั่นหน้าด้านซ้ายมือ 3 ตัวอักษร จากแนวท้ายสุดของ
ข้อความด้านขวามือขึ้น มา 3 ตัวอักษรเช่นกัน ตัวอักษรที่พิมพ์อัญประภาษอาจลดขนาดลงเป็นขนาด 14
พอยต์ ก็ได้
8.3 ถ้าต้องการละข้อความบางตอนในอัญประภาษตรง ให้ใช้เครื่องหมายจุดไข่ปลาสามจุ ด
“ ... ” โดยก่อนและหลังจุดไข่ปลาสามจุดให้เว้นอย่างละ 1 ระยะตัวอักษร
8.4 อัญประภาษรอง ให้พิมพ์ต่อเนื่องรวมไปกับเนื้อหาที่กล่าวนั้น โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย
อัญประกาศกากับ
8.5 การใส่ตัวเลขกากับอัญประภาษ เพื่อไปแสดงแหล่งที่อ้างในส่วนที่เป็นการอ้างอิง กรณีที่
เป็ น อัญ ประภาษตรง ให้ ใส่เลขกากับ ไว้ท้ายเครื่องหมายอัญ ประกาศปิด ถ้าเป็นอัญประภาษรองให้ ใส่
หมายเลขก ากั บ ไว้ ท้ า ยชื่ อ บุ ค คลหรื อ องค์ ก รเจ้ า ของผลงานที่ ผู้ เขี ย นน ามาอ้ า งอิ ง โดยยกระดั บ ขึ้ น
ครึ่งตัวอักษร
ตัวอย่างอัญประภาษร้อยแก้วที่มีความยาวน้อยกว่า 4 บรรทัด
สมเด็ จ พระพี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา ทรงกล่ า วถึ ง ความรู้ สึ ก ของพระองค์ แ ละ
พระอนุชาว่า “คล้ายกับเราได้รับการอบรมจากพ่อผ่านทางแม่ คือกลับมาเมืองไทยต้องทางาน ตั้งแต่เล็ก
เคยได้ยินแม่รับสั่งเรื่องต้องทางานเพื่อเมืองไทยอยู่ตลอดเวลา...”1
9. การพิมพ์สมการ
การพิมพ์สมการในโครงงานวิศวกรรม มีข้อปฏิบัติดังนี้
9.1 ให้ ขึ้ น บรรทั ด ใหม่ โดยเว้น ระยะห่ างจากเนื้ อหาด้ านบนและล่ าง 2 บรรทั ด และใช้
ตัวอักษรแบบ Times New Roman คูก่ ับ MT Extra ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์
9.2 ตัว แปรคณิ ต ศาสตร์ หรือตัว อัก ษรกรีก ต้อ งพิ มพ์ ด้ วยโปรแกรม Mathtype เท่ านั้ น
ไม่ควรพิมพ์ลงไปโดยตรง เพราะตัวแปร ต้องเป็นตัวอักษรเอียงทุกตัว
9.3 จัดตาแหน่งสมการให้อยู่กลางหน้า มีเลขลาดับวงเล็บไว้ชิดขอบขวาของหน้า
9.4 การอ้างอิงถึงสมการภายในเนื้อหา ให้อ้างอิงด้วยวงเล็บเลขลาดับเลยไม่ต้องพิมพ์คาว่า
“สมการที”่ อีก เช่น “จาก (1.1) เป็นที่สังเกตได้ว่า...”
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ตัวอย่างการพิมพ์สมการ

z  x2  y 2

(1.1)

โดยเลขในวงเล็บตัวแรกบอกบท และเลขตัวหลังบอกลาดับสมการในบท
10. การพิมพ์ตาราง
การจัดรูปแบบการพิมพ์ตารางในโครงงานวิศวกรรม มีข้อปฏิบัติดังนี้
10.1 รูปแบบการพิมพ์ตาราง ให้ตีเส้นกรอบทุกด้าน เส้นหนา 1/2 point
10.2 เว้ น ระยะห่ า งจากเนื้ อ หาด้ านบนและล่ าง 1 บรรทั ด และจั ด ต าแหน่ ง ให้ อ ยู่ ก ลาง
หน้ากระดาษ
10.3 คาอธิบายตารางประกอบ ให้ใส่ในตาแหน่งเหนือตารางด้วยคาว่า “ตารางที่ 1.1 และ
ตามด้ว ยชื่อ ” โดยเว้น ห่ างจากตาราง 6 points และจัดให้ ชิดซ้ายในบรรทัดแรก ส่ว นบรรทั ดต่อๆ ไป
ให้เยื้องระยะครึ่งนิ้ว
10.4 การอ้างอิงถึงตารางประกอบในเนื้อหา ให้ใช้คาว่า “ตารางที่ x.x” เช่น “จากตารางที่
1.1 เป็นที่สังเกตได้ว่า...”
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ตาราง
ตารางที่ 1.1 XXXX (ตัวเลขตัวแรกบอกบทและตัวที่สองบอกลาดับของตารางในบท)
หัวตาราง 1
ข้อมูล 1,1
ข้อมูล 2,1

หัวตาราง 2
ข้อมูล 1,2
ข้อมูล 2,2
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11. การพิมพ์รูปประกอบ
การจัดรูปแบบการพิมพ์รูปประกอบในโครงงานวิศวกรรม มีข้อปฏิบัติดังนี้
11.1 เว้ น ระยะห่ า งจากเนื้ อ หาด้ านบนและล่ าง 1 บรรทั ด และจั ด ต าแหน่ ง ให้ อ ยู่ ก ลาง
หน้ากระดาษ
11.2 คาอธิบายรูปประกอบ ให้ใส่ในตาแหน่งใต้รูปด้วยคาว่า “รูปที่ x.x และตามด้วยชื่อ”
โดยเว้นห่างจากรูป 6 points และจัดให้ชิดซ้ายในบรรทัดแรก ส่วนบรรทัดต่อๆ ไป ให้เยื้องระยะครึ่งนิ้ว
11.3 การอ้างอิงถึงรูป ประกอบในเนื้อหา ให้ ใช้คาว่า “รูปที่ ” เช่น “จากรูปที่ 1.1 เป็น ที่
สังเกตได้ว่า...” (ตัวเลขตัวแรกบอกบทและตัวที่สองบอกลาดับของรูปภาพในบท)
12. การพิมพ์เนื้อหาภาษาไทยห้ามใช้ comma
การพิ ม พ์ เนื้ อ หาภาษาไทยห้ า มใช้ comma ให้ ใ ช้ เว้ น วรรค เช่ น “ดาวพุ ธ ดาวศุ ก ร์ และ
ดาวอังคาร”
13. การวงเล็บศัพท์ภาษาอังกฤษ
การวงเล็บศัพท์ภาษาอังกฤษ หากต้องการบอกตัวย่อด้วย ให้ทาตามตัวอย่างนี้ ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI)
14. การอ้างอิง
การอ้างอิงให้ใช้ Style ชื่อ Vancouver ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ Style ที่ใช้กับโปรแกรม Endnote
ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด มศว คือ
http://lib.swu.ac.th/th/images/endnote/connection_style.zip
การอ้างอิงมี 2 แบบ ดังนี้
1. การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหา ซึ่งแบ่งออกเป็น
1.1 การอ้างอิงที่อยู่ตอนล่างของหน้า ซึ่งเรียกว่า เชิงอรรถ
1.2 การอ้างอิงที่อยู่ท้ายบท ซึ่งแยกได้ 2 ลักษณะ
1.2.1 การอ้างอิงที่อยู่ท้ายบทเรียงตามลาดับการอ้างอิงสาหรับบทนิพนธ์ที่มีการ
แบ่งบทเป็นหลายๆ บท
1.2.2 การอ้างอิงที่อยู่ท้ายบทเรียงตามลาดับการอ้างอิงสาหรับบทนิพนธ์ที่ไม่มีการ
แบ่งบท เช่น รายงานการวิจัย บทความวิชาการ
2. การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา
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การอ้างอิงที่ใช้ในโครงงานวิศวกรรม
การอ้างอิงที่ใช้ในโครงงานวิศวกรรม มีดังนี้
การพิมพ์การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา
รูปแบบการเขียนการอ้างอิงแบบนี้มีลักษณะเป็นข้อความในวงเล็บแทรกอยู่ในเนื้อหาของบท
ตรงที่ มี การน าเอาข้อ ความมาอ้างอิง รูป แบบการเขี ยนการอ้างอิงแบบนี้ ประกอบด้ ว ย (ชื่อ ผู้ แต่ ง .//
ปีที่พิมพ์:/หน้าที่อ้าง) และมีกฎปลีกย่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบอีกดังนี้
1. ผู้ แ ต่ ง ชาวไทยให้ ล งชื่ อ นามสกุ ล ตามปกติ ถ้ า มี ค าน าหน้ า แสดงบรรดาศั ก ดิ์
เชื้อพระวงศ์ ฐานะอัน เนื่องมาจากการได้รับเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ ให้ ลงคาเหล่านั้นไว้ด้วย ส่วนผู้แต่ง
ชาวตะวันตก หรือ ชาติที่นิยมเรียกชื่อเป็นทางการด้วยชื่อสกุล ให้ลงเฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น เช่น
(อมรา พงศาพิชญ์. 2534: 64-65); (พระยาอนุมานราชธน. 2531: 14);
(Davies. 1969: 15); (Rabieb Nakalasin. 1989: 7)
2. ผู้ แต่ง 2 คนให้ ล งชื่อทั้ง 2 คน ระหว่างคนที่ห นึ่งและคนที่สองให้ คั่นด้วย "; และ”
ในภาษาไทย หรือ ";& " ในภาษาอังกฤษ เช่น
(จินตนา แจ่มเมฆ; และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2527: 112-114);
(Wierma; & Jurs. 1990: 80-83)
3. ผู้แต่ง 3 คน ให้ลงชื่อทั้งสามคน ระหว่างคนที่หนึ่งและสอง ให้คั่นด้วยอัฒภาค ( ; )
ระหว่างคนที่สองและคนที่สามคั่นด้วย “; และ” ในภาษาไทย หรือ “; & ” ในภาษาอังกฤษ เช่น
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลักษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์. 2533: 212);
(Sharp; Register; & Lefteich. 1990: 340-343)
4. ผู้ แต่ งมากกว่า 3 คน ให้ ล งเฉพาะชื่ อ คนแรก ตามด้ ว ย “; และคนอื่ น ๆ” ส าหรับ
ภาษาไทย และ “; et al.” ในภาษาอังกฤษ เช่น
(สุมน อมรวิวัฒน์; และคนอื่นๆ. 2534: 64); (Enger; et al. 1989: 8)
5. ผลงานที่อ้าง ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ และในหนังสือ
บอกชื่อผู้แต่งเดิมไว้ด้วย ให้ลงชื่อผู้แต่งเดิม สะกดเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นคนไทย ให้ลงทั้งชื่อต้นและชื่อสกุล
ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ลงเฉพาะชื่อสกุลตามความนิยมของชาตินั้นๆ เช่น
(พิสิฐ ลี้อาธรรม. 2533: 38); (แอนดรูว์. 2536: 68);
(แมคโดแนลด์; และ มอริส. 2530: 8);
(เบิร์นสไตน์; โรเซน; และ เลวิน. 2535: 114); (เมอเรย์; และคนอื่นๆ. 2536: 28)
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6. ผลงานที่อ้างต้นฉบับเดิมเป็นภาษาต่างประเทศ เมื่อกล่าวถึงผู้แต่งในตัวเนื้อเรื่องต้อง
สะกดชื่อนั้นเป็นภาษาไทย ส่วนในการอ้างอิงให้ลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และลงเฉพาะชื่อสกุล เช่น
คาร์ ล ตั น (Carlton. 1971: 4406-A) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทของศึ ก ษานิ เ ทศก์
ฝ่ายการสอน...
7. ชื่อผู้ แต่งที่เป็ น ชื่อหน่ วยงานที่มีชื่อยาวแต่ มีการเรียกชื่อย่อกันจนเป็นที่ รู้จักทั่ วไป
ในการเขียนการอ้างอิงครั้งแรก ให้ระบุชื่อเต็มของหน่วยงาน แล้ววงเล็บชื่อย่อต่อท้าย เมื่อมีการอ้างอิงครั้ง
ต่อไป รายการผู้แต่งให้ลงเฉพาะชื่อย่อนั้นได้ เช่น
(การอ้างอิงครั้งแรก)
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ปปช.)
(2544: 17-18) ได้สรุปผลการตรวจสอบการทุจริตในวงราชการที่เกิดขึ้นในรอบปีไว้ว่า...
(การอ้างอิงครั้งที่สองและครั้งถัดๆ ไป)
สานักงาน ปปช. (2544: 24-26) ได้เสนอแนวปฏิบัติต่อข้าราชการระดับหัวหน้างาน
ว่า...
(การอ้างอิงครั้งแรก)
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ (National Institute of Mental Health (NIMH).
1981: 3-4) ได้รายงานถึงสาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลในสมัยปัจจุบันมีสุขภาพจิตเสื่อมลงว่า ...
(การอ้างอิงครั้งที่สองและครั้งถัดๆไป)
สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ (NIMH. 1981: 10) ได้รายงานเพิ่มเติมว่า…
8. วัสดุที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง และให้ขีดเส้นใต้ที่ชื่อเรื่อง หรือ
พิมพ์ด้วยตัวเอนหรือตัวหนาดาด้วย เช่น
(หนังสือดีสาหรับห้องสมุด เล่ม 1. 2531: 1-4108);
(The Organizational Behavior Reader. 1991: 280-282)
ถ้าชื่อเรื่องยาวมาก ให้พิจารณาลงชื่อเรื่องส่วนแรกที่พอให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร แล้วใส่
เครื่องหมายละ (จุดไข่ปลาสามจุด) เช่น
(สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องคุณธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ...
2529: 10-11)
ชื่อเรื่องเต็มๆ ของเอกสารชิ้นนี้ คือ สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องคุณธรรม
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ ศูนย์สารนิเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2529 ซึ่งชื่อเรื่องเต็มสมบูรณ์นี้จะไปปรากฏในบรรณานุกรมท้ายเล่มของบทนิพนธ์
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9. ถ้ามีการอ้างอิงงานของผู้แต่งชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน การลงนามสกุล
อย่างเดียวจะทาให้สับสนว่างานชิ้นใดเป็นของผู้ใด กรณีนี้ให้ลงชื่อย่อของชื่อต้น และชื่อกลางของผู้แต่งที่มี
นามสกุลเดียวกันนั้นทุกครั้งที่อ้าง เช่น
เอส. อี . ไดค์ ส (S. E. Dykes. 1980: 1-4) วิ จั ย พบว่ า ...ต่ อ มา บี . เอ. ไดค์ ส
(B. A. Dykes. 1983: Abstract) ได้วิจัยเจาะลึกลงไปในเรื่องดังกล่าวพบว่า ...
10. ถ้ า มี ก ารอ้ างอิ งงานของบุ ค คลคนเดี ย วกั น มากกว่า 1 ชิ้ น ในที่ เดี ย วกั น ให้ พิ ม พ์
การอ้างอิงไว้ในวงเล็บเดียวกันได้โดยระบุชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วลงรายการปีพิมพ์ และเลขหน้าของ
สิ่งพิมพ์นั้นๆ โดยมีเครื่องหมายอัฒภาคคั่น เช่น
................ปราณี ว่องวิทวัส (2532: 4-5; 2536: 18) ได้วิจัยพบว่า ............................
..........................แฮสแซม และแกรมมิก (Hassam; & Grammick. 1981: 74; 1982: 24-25) ได้ค้นคว้า
ในเรื่องนี้ และสรุปว่า......................
11. ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล หรือชื่อของหน่วยงานต่างๆ ให้ลงชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง
เมื่อเนื้อหาของงานกล่าวถึงเรื่องราวโดยรวมของกระทรวง หรือให้ลงชื่อกรมเมื่อเนื้อหาของงานกล่าวถึง
เรื่องเฉพาะของกรมนั้นๆ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาให้ลงชื่อของสถาบันนั้นๆ เป็นผู้แต่ง หากมีชื่อ
หน่ ว ยงานย่ อ ย เช่น คณะวิช า ภาควิช า แผนก ไม่ต้ องลง แต่ จะน าไปลงเป็ น ส่ ว นผู้ จั ด พิ มพ์ เมื่อ เขีย น
บรรณานุกรม เช่น
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร
รายการผู้แต่งที่ใช้
กองราชการส่วนตาบล กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กองบริการ สานักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
กรมควบคุมโรคติดต่อ
กรมควบคุมโรคติดต่อ
ในการเรียบเรียง ถ้าต้องการระบุชื่อหน่วยงานย่อยไว้ด้วย ให้กล่าวไว้ในเนื้อหาของบท
นิพนธ์ในส่วนแหล่งที่อ้างนั้น ให้ลงเฉพาะชื่อกระทรวง หรือ กรม เท่านั้น เช่น
...........ในเอกสารของ กองราชการส่วนตาบล กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงขั้นตอน
ในการจัดทางบประมาณของ อบต. ว่ามีลาดับดังนี้….........................(กรมการปกครอง. 2540: 12-15) ...
12. ถ้าวัสดุไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ประมาณว่าหนังสือนั้นพิมพ์เมื่อปีใด แล้วใส่ปีพิมพ์นั้น
ไว้โดยมีเครื่องหมายคาถามต่อท้าย การประมาณปีพิมพ์ควรประมาณอย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น
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ดูจากข้อความในคานาที่ผู้เขียนกล่าวอ้างซึ่งอาจมีวันเดือนปีเกี่ยวข้องทาให้ประมาณ
ได้ ว่ าหนั งสื อ นั้ น พิ ม พ์ ในช่ ว งเวลาใด การพิ ม พ์ จ ะเป็ น ดั งนี้ 2518?, 1954? แต่ ถ้ าหากไม่ ส ามารถ
ประมาณปีพิมพ์ได้จริงๆ ภาษาไทยให้ใช้คาว่า ม.ป.ป. ซึ่งมาจากคาว่า ไม่ปรากฏปีพิมพ์ แทน
ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้คาว่า n.d. ซึ่งมาจากคาว่า no date เช่น
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2537?: 29-30); (Medical Plants of
Thailand Past and Present. 1990?: 11-18)
13. ถ้าเนื้ อหาของหนั งสื อ ไม่ ป รากฏเลขหน้ า ภาษาไทยให้ ล งว่า ไม่ ป รากฏเลขหน้ า
ภาษาอังกฤษให้ ล งว่า unpaged ถ้าส่ วนที่อ้างไม่ มีเลขหน้าแต่เป็น ส่ ว นหนึ่งส่ ว นใดของหนังสื อที่ไม่ใช่
เนื้อหา ให้ระบุคาที่แสดงส่วนของหนังสือนั้นแทนเลขหน้า เช่น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2528: ค าน า); (อิ น ทิ ร า ชู กุ ศ ล. 2535: บทคั ด ย่ อ );
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2528: ไม่ปรากฏเลขหน้า)
14. การอ้างอิงโดยระบุเฉพาะผู้แต่งและปีที่พิมพ์เท่านั้น เช่น (รินศิริ ทองคา. 2535)
โดยนัยหมายถึงการอ้างสิ่งพิมพ์นั้นทั้งเล่ม ซึ่งโดยข้อเท็จจริงไม่มีปรากฏมากนัก จึงควรหลีกเลี่ยงการอ้าง
แบบดังกล่าว อาจจะมีปรากฏบ้างในบทที่ 3 ในส่วนของการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยอาจจะ
อ่านค้น คว้าจากหนั งสือหรื องานวิจั ยของผู้อื่นทั้งเล่ม เพื่อนาแนวคิดมาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน
ของตน กรณีนี้ไม่ระบุเลขหน้าที่อ้าง โดยถือว่าอ้างทั้งเล่มได้ ส่วนกรณีนอกจากนี้แล้ว การอ้างควรต้องระบุ
เลขหน้าทุกครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจอ่านงานชิ้นนั้นได้ติดตามหาดูจากแหล่งที่อ้างได้รวดเร็วขึ้น
15. การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่เป็นเลขหน้าของเอกสารจะไม่มี
ให้ใส่คาบอกลักษณะแหล่งข้อมูลแทนเลขหน้า ซึ่งมี 2 คา คือถ้าเป็นการสืบค้นจากแผ่นซีดีรอม ให้ใช้คาว่า
ซีดีรอม สาหรับภาษาไทย หรือ CD-ROM สาหรับภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ให้ใช้
ค าว่ า ออนไลน์ ส าหรั บ ภาษาไทย หรื อ ค าว่ า Online ส าหรั บ ภาษาอั ง กฤษ ส่ ว นรายละเอี ย ดของ
แหล่งข้อมูลนั้นๆ จะปรากฏที่บรรณานุกรม เช่น
(สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2544: ซีดีรอม);
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: ออนไลน์);
(Library Research Tutorial. 2000: Online); (Ellis. 2000: Online)
16. ถ้าในบทนิ พนธ์ฉบับหนึ่งมีการอ้างอิงหนังสือต่างรายการกัน แต่มีการลงรายการ
ผู้แต่งเป็ น รายการเหมือนกัน ทั้งในกรณี ผู้ แต่งคนเดียว หรือสองคน หรือสามคน หรือมากกว่าสามคน
หากปีพิมพ์ต่างกัน ให้ลงไปตามปกติ เพราะปีพิมพ์จะเป็นรายการที่บอกถึงความแตกต่างว่าเป็นเอกสาร
คนละรายการกัน แต่ถ้าเป็นปีพิมพ์ปีเดียวกัน การเขียนการอ้างอิงแบบนี้ข้อความการอ้างอิงจะเหมือนกัน
ทาให้แยกไม่ออกว่าเป็นเล่มใด กรณีนี้ให้ใช้อักษร ก, ข, ค, ... สาหรับหนังสือภาษาไทย และ a, b, c, ...
สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ กากับไว้ท้ายปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพ์ เล่มใดจะได้อักษร ก, หรือ ข, หรือ
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ค, ... หรื อ a, หรื อ b, หรื อ c, ให้ จั ด เรี ย งหนั งสื อนั้ น ตามล าดั บ ในบรรณานุ กรมท้ ายบทหรือ ท้ ายเล่ ม
เสี ย ก่ อ น เล่ ม ที่ อ ยู่ ก่ อ นจะได้ อั ก ษร ก หรื อ a เล่ ม ต่ อ ๆ ไปก็ ได้ อั ก ษร ข หรื อ b หรื อ ค หรื อ c ไป
ตามลาดับ
ตัวอย่าง (ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม)
ณรงค์ เส็งประชา. (2526). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร.
สุพัตรา สุภาพ. (2526ก). สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
-----------. (2526ข). สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย: ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ ; และ ภัสสร สิมานนท์. (2526). รายงานการวิจัยผู้นาท้องถิ่นสตร ี. กรุงเทพฯ:
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง.
ตัวอย่าง (ในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา)
..........................(สุพัตรา สุภาพ. 2526ข: 17) .........................................................
(สุพัตรา สุภาพ. 2526ก: 30-31) ......................................................
17. การอ้างอิงจากแหล่งรองโดยไม่สามารถหาแหล่งปฐมภูมิของวัสดุได้ ให้ระบุแหล่ง
รองก่อน แล้ วมีเครื่องหมายอัฒ ภาค ( ; ) คั่น ต่อด้วยคาว่า “อ้างอิงจาก” ในภาษาไทย หรือ “citing”
ในภาษาอังกฤษ ต่อด้วยแหล่งปฐมภูมิ บอกรายละเอียด ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ หน้าที่อ้าง(ถ้ามี)
ดังตัวอย่าง
....พระพรหมมุนี (วิมลศิริ ร่วมสุข. 2522: 1; อ้างอิงจาก พระพรหมมุนี . 2505.
สากลศาสนา ภาค 1-2. หน้า 354) ได้สรุปความแตกต่างของสองลัทธิว่ามีดังนี้ ..............
....เวเบอร์ (อมรา พงศาพิ ช ญ์ . 2534: 64-65; อ้ า งอิ ง จาก Weber. 1930.
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. pp. 123-125) ได้ ชี้ ให้ เห็ น ถึ งความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสถาบันเศรษฐกิจและสถาบันศาสนาว่า ......
18. การอ้างอิงแบบนี้ให้ใช้เฉพาะในการบอกแหล่งที่มาของข้อความเท่านั้น ถ้าเป็นการ
อธิบายขยายความเพิ่มเติม ให้ใช้เครื่องหมายกากับตรงข้อความที่ต้องการอธิบาย แล้วไปอธิบายไว้ตอนล่าง
ของหน้าในลักษณะเชิงอรรถ หรือจะนาไปอธิบายไว้ท้ายบทต่อจากการอ้างอิงเป็น “บันทึกท้ายบท” ก็ได้
กรณีหลังนี้ให้เขียนคาว่า “บันทึกท้ายบท” ไว้กลางหน้ากระดาษ ต่อจากรายการสุดท้ายของการอ้างอิง
สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่แล้วจึงเป็นคาอธิบาย
19. การอ้างอิงจากวารสาร หรือ หนังสือพิมพ์ ให้ ลงชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และหน้าที่อ้าง
ถ้าไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ลงชื่อบทความ หรือ หัวข้อข่าว ขึ้นก่อน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ของวารสารจะไป
ปรากฏในบรรณานุกรม เช่น
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....(อมร จันทร์สมบูรณ์. 2535: 32) ................................. (ค้ามันสาปะหลังปี 38
เกมวัดใจ อุทัย-พ่อค้า. 2537: 16) ....................
20. การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ ให้ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ตามด้วยปี พ.ศ. เครื่องหมาย
ทวิภาค และคาว่า สัมภาษณ์ เช่น
....(พนม พงษ์ ไพบู ล ย์ . 2538: สั ม ภาษณ์ ) ............................หรือ …………………...
พนม พงษ์ไพบูลย์ (2538: สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึงบทบาทของห้องสมุดต่อการเรียนการสอนว่า……….
(รายละเอียดการสัมภาษณ์จะไปปรากฏในบรรณานุกรม)
21. การอ้างอิงวัสดุประเภทสื่อโสตทั ศน์ ให้ลงรายการแรกเป็นชื่อเจ้าของผลงาน หรือ
ชื่อเรื่อง ตามแต่ที่ตัววัสดุจะบอกไว้ ตามด้วยปีที่ผลิต และคาที่บอกประเภทของวัสดุ เช่น
(ทองอยู่ แก้วไทรฮะ. 2525: แถบเสียงตลับ)
(ดุย่ ณ บางน้อย. 2535: แถบเสียงตลับ)
(สุชาดี มณีวงศ์. 2535: วีดิทัศน์)
(แหล่งน้ากับการเพาะปลูก. ม.ป.ป.: วีดิทัศน์)
(Streisand. n.d.: sound disc)
(Bringing the Community to the Classroom. n.d.: filmstrip.)
22. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น
22.1 ประยู ร ศรี ป ระสาธน์ ได้ ส รุ ป ลั ก ษณะการกวดวิ ช าเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า มี
5 ลักษณะ คือ............................................................. (ประยูร ศรีประสาธน์. 2530: 58-62)
22.2 ประยู ร ศรี ป ระสาธน์ (2530: 58-62) ได้ ส รุ ป ลั ก ษณะการกวดวิ ช าเข้ า
มหาวิทยาลัยว่ามี 5 ลักษณะ คือ……………………………
23.3 ประธาน วั ฒ นวาณิ ช ย์ (2529: 5-6) และ สมบั ติ จ าปาเงิ น (2532: 63)
มีความเห็นสอดคล้องกันเรื่องการเรียนที่มีประสิทธิภาพว่าต้องมีลักษณะดังนี้……………………………
23.4 วิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่เด็ก มีหลายวิธี ดังนี้ ............................
(จุฑามาศ สุวรรณโครธ. 2519: 30; ประเทิน มหาขันธ์. 2519:102; สุพัตรา ชมเกตุ. 2522: 124-126) …
(ในข้อ 23.4 การเรียงรายการ ให้เรียงตามลาดับอักษรของรายการแรก ซึ่งส่วนใหญ่
คือชื่อผู้แต่ง หรือบางกรณีอาจเป็นชื่อเรื่อง)
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การพิมพ์การอ้างอิงที่บอกที่มาของตารางหรือรูป
ตารางในที่นี้หมายถึงตารางที่ผู้ทาโครงงานได้ยกมาจากงานของบุคคลอื่นเพื่อแสดงตั วเลข
ต่างๆ ประกอบการเรียบเรียง มักปรากฏในบทที่ 1 บทที่ 2 หรือ บทที่ 5 การพิมพ์ตารางให้ใช้รูปแบบ
ตารางที่คู่มือกาหนด และชื่อรูปประกอบให้ระบุไว้ใต้รูป และจัดข้อความให้ชิดทางด้านซ้าย โดยใต้ตาราง
หรือรูปให้บอกแหล่งที่มา และให้พิมพ์ห่างจากเส้นคั่นใต้ตาราง 1 บรรทัด หรือใต้ชื่อรูป
ตัวอย่างรูปที่นามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง

รูปภาพ
รูปที่ 1.1 ความแตกต่างระหว่างการสุ่มแบบ Random Selection และ แบบ Random Assignment
ที่มา: William Wiersma. (1995). Research Methods in Education: An Introduction. p. 285.
ตัวอย่างตารางที่นามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง
ตารางที่ 1.1 สรุปรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง 31 มกราคม 2540

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2540, เมษายน). สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ถึงวันที่ 31 มกราคม 2540.
วารสารโรคเอดส์. 9(1): 1.
15. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
ก่อนถึงเอกสารอ้างอิงต้องมีหน้าบอกตอนซึ่งบรรจุข้อความว่า "เอกสารอ้างอิง" อยู่กึ่งกลาง
หน้ ากระดาษ สาหรับ หน้ าแรกของเอกสารอ้างอิง ให้พิมพ์คาว่า "เอกสารอ้างอิง" ไว้กลางหน้ากระดาษ
ตอนบน การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ ดังนี้
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1. การเรียบเรียงภาษาไทย หากมีการอ้างวัสดุสารสนเทศภาษาต่างประเทศ ให้จัดเรียงวัสดุ
อ้างอิงเหล่านั้นต่อจากวัสดุอ้างอิงภาษาไทย ถ้าเรียบเรียงภาษาต่างประเทศ ให้จัดเรียงวัสดุสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศขึ้นก่อน แล้วต่อด้วยวัสดุสารสนเทศภาษาไทย
2. เอกสารอ้ า งอิ ง ให้ จั ด เรี ย งตามล าดั บ อั ก ษรของข้ อ มู ล ส่ ว นแรกของวั ส ดุ ส ารสนเทศ
แต่ละชิ้น ภาษาไทยเรียงตามลาดับอักษรแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาษาอังกฤษเรียงตาม
A B C ... ดังที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งนี้การเรียงลาดับนั้นไม่ต้องมีเลขลาดับนาหน้า
3. ถ้าข้อมูลส่วนแรกของเป็นตัวเลข ให้เรียงไว้ก่อนข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ถ้ามีข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขหลายรายการ ให้เรียงตามค่าของตัวเลข ตัวเลขที่มีค่าน้อยมาก่อน ตัวเลขเศษส่วนที่เขียนในลักษณะ
ที่มีเส้นขีดเอียงคั่น ถือว่าขีดเอียงเป็นเพียงการเว้นระยะ 1 ตัวอักษรเท่านั้น
4. ถ้าข้อมูลส่วนแรกเหมือนกัน กรณีที่เป็นผู้แต่งก็คือเป็นชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เรียงลาดับ
ตามเลขปีพิมพ์ ปีพิมพ์เลขค่าน้อยมาก่อน กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ซึ่งใช้คาว่า ม.ป.ป. ให้เรียงสิ่งพิมพ์ที่
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์นี้หลังรายการสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏเลขปีที่พิมพ์
5. รายการแรกถ้าเป็นคาย่อ ให้เรียงตามลาดับอักษรที่สะกดดังที่ปรากฏ เช่น
Martin, Charles. (2003). Pharmaceutical Extrusion Technology. New York: Marcel Dekker.
McArthur, Hamish A. I.; & Wax, Richard G. (2001). Peptide Antibiotics: Discovery, Modes
of Action, and Applications. 4th ed. Boston: McGraw-Hill.
Mikos, Antonio; Langer, Robert; & Wise, Donald L. (2000). Handbook of Pharmaceutical
Controlled Release Technology. Malden, MA: Blackwell Science.
คาว่า Mc มิใช่เรียงดังสะกดว่า Mac หากแต่เรียงดังที่เป็น Mc นั้น
6. รายการแรกเป็นชื่อเรื่อง และชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วยคานาหน้านาม (Article) คือ A, An, The
การพิจารณาการเรียงให้ เว้นคานาหน้านามนั้น ไปพิจารณาอักษรต้นของคาสาคัญที่อยู่ถัดไป แต่ถ้าคา
นาหน้านามนั้นอยู่ในประโยคที่เป็นชื่อเรื่องแล้วต้องพิจารณาด้วย
7. เอกสารอ้างอิงให้เริ่มพิมพ์ที่แนวคั่นหน้า (เว้นจากขอบกระดาษมา 1.25 นิ้ว) ถ้าข้อความ
บรรทั ดเดีย วไม่ พ อ ให้ พิ มพ์ ต่ อที่ บ รรทั ด ถั ดไปที่ ย่อ หน้ าแรก (เว้น จากแนวคั่ น หน้ าเข้าไป 7 ตั ว อั กษร
พิมพ์ตัวที่ 8 (สาหรับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้ตั้งแท็บแรกที่ 0.57 นิ้ว) โดยรูปแบบ
เบื้องต้นของการพิมพ์ เอกสารอ้างอิงจากหนังสือมีดังนี้ (เส้นขีดเอียงแต่ละเส้นหมายถึงการเว้นระยะ 1
ตัวอักษร)
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์
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8. การลงชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ถ้ า เป็ น ผู้ แ ต่ งชาวไทยไม่ ว่ าจะเป็ น รายการวั ส ดุ ภ าษาไทย หรื อ วั ส ดุ
ภาษาต่างประเทศก็ตาม ให้ลง ชื่อ นามสกุล เรียงไปตามปกติ แต่ถ้าเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ลงชื่อ
สกุลก่อนแล้วกลับเอาชื่อต้น ชื่อกลางไปไว้ข้างหลัง โดยมีจุลภาคคั่น ชื่อต้นและชื่อกลางนั้นให้ลงตามที่
ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือหรือแหล่งข้อมูลสาคัญของวัสดุและขึ้นต้นอักษรตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
การลงรายการผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวมหรือเป็นบรรณาธิการให้กากับคาว่า ผู้รวบรวม หรือ บรรณาธิการ
ไว้ท้ายชื่อ โดยใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่าง ชื่อผู้แต่ง หากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คาว่า compiler(s)
หรือ editor(s)
9. หนังสือที่มีผู้แต่ง 2-3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทั้ง 2-3 คนนั้นไปตามลาดับที่ปรากฏในหน้าปก
ในของหนังสือ โดยแต่ละชื่อให้คั่นด้วยอัฒภาคและระหว่างชื่อรองสุดท้ายกับชื่อสุดท้าย ให้เชื่อมด้วยคาว่า
"และ" หรือ " & " สาหรับวัสดุอ้างอิงภาษาต่างประเทศ และผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ลงชื่อสกุลก่อนทุกคน
10. หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ลงชื่อคนแรกที่ปรากฏในหน้าปกในตามด้วยคาว่า
"; และคนอื่นๆ" สาหรับภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คาว่า "; et al."
11. ชื่อ ผู้ แ ต่งไม่ ต้ องลงค าน าหน้ าชื่ อ เช่ น นาย นางสาว นาง ดร. ศ. รศ. ผศ. อ. พล.ต.
ร.ต.อ. พ.อ. นายแพทย์ หรือ Mr. Ms. Dr. Prof. ยกเว้น คาแสดงเชื้อพระวงศ์ห รือฐานั นดรศักดิ์ เช่น
ม.ร.ว. คุณหญิง ท่านผู้หญิง หลวง พระยา ให้ลงหลังเครื่องหมายจุลภาคท้ายชื่อ
ตัวอย่างการลงชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ
ผู้แต่งมีเพียงชื่อต้น และชื่อสกุล
Werner Kalow
ลงว่า Kalow, Werner
ผู้แต่งมีชื่อต้น ชื่อกลาง และชื่อสกุลที่เป็นคาเต็มทุกคา
Shayne Cox Gad
ลงว่า Gad, Shayne Cox
ผู้แต่งมีชื่อต้น ชื่อกลางทีเ่ ป็นอักษรย่อ และชื่อสกุล
Anthony J. Hickey
ลงว่า Hickey, Anthony J.
ผู้แต่งมีชื่อต้น ชื่อกลางที่เป็นอักษรย่อ ชื่อสกุลและมีคาบอกฐานะความสัมพันธ์กับบิดา
John H. Lumkes, Jr.
ลงว่า Lumkes, John H., Jr.
ผู้แต่งมีชื่อต้นเป็นอักษรย่อ ชื่อกลางที่เป็นอักษรย่อ และชื่อสกุล ระหว่างอักษรย่อเว้น 1
ระยะ
C. T. Rhodes
ลงว่า Rhodes, C. T.
ผู้แต่งมีชื่อต้นเป็นอักษรย่อ ชื่อกลางที่เป็นคาเต็ม และชื่อสกุล
J. Desmond Baggot
ลงว่า Baggot, J. Desmond
ผู้แต่งมีชื่อต้น และชื่อสกุล ซึ่งชื่อสกุลเป็นคาควบ
Gilberte Marti-Mestres
ลงว่า Marti-Mestres, Gilberte
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ผู้แต่งมีชื่อต้นเป็นคาควบ ไม่ระบุชื่อกลางส่วนชื่อสกุลเป็นคาเดียว
Claus-Michael Lehr
ลงว่า Lehr, Claus-Michael
ผู้แต่งเป็นชาวจีน หน้าปกในพิมพ์ชื่อผู้แต่งว่า
Yu Hen Hu
ลงว่า Yu, Hen Hu
ผู้แต่งเป็นชาวญี่ปุ่น หน้าปกในพิมพ์ชื่อผู้แต่งว่า
Yoshihito Osada
ลงว่า Osada, Yoshihito
12. ผู้ แ ต่ ง ที่ เป็ น พระสั ง ฆราชที่ เป็ น เชื้ อ พระวงศ์ ให้ ล งพระนามจริ งก่ อ น แล้ ว กลั บ เอา
คานาหน้าแสดงลาดับชั้นเชื้อพระวงศ์ไปไว้ข้างหลัง เช่น
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระ.
13. ผู้แต่งที่เป็นพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน พระราชาคณะชั้นต่างๆ พระครู พระมหา
ให้ลงพระนามหรือนามตามที่ปรากฏในตัวเล่มหนังสือ แล้ววงเล็บนามเดิมต่อท้าย เช่น
สมเด็จพระสังฆราช (วาสฺน์ วาสโน).
พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสฺรังสี).
พระมหาสมัย ฐิตโก.
14. ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น
ไพรินทร์. (2528). การรักษาสุขภาพและเตรียมตัวคลอด. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา.
ว. วินิจฉัยกุล. (2535). คลื่นกระทบฝั่ง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
ส. ศิวรักษ์. (2530). ทิศทางใหม่สาหรับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม.
15. ปี พิ ม พ์ ให้ พิ ม พ์ ไว้ ในวงเล็ บ และปิ ด ท้ ายส่ ว นนี้ ด้ ว ยมหั พ ภาค หากในตั ว เล่ ม ไม่ ร ะบุ
ปี ที่ พิ ม พ์ ให้ ป ระมาณว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นั้ น พิ ม พ์ เมื่ อ ปี ใด แล้ ว ใส่ เครื่ อ งหมายค าถามไว้ ท้ า ยปี พิ ม พ์ นั้ น
การประมาณปีที่พิมพ์ให้ประมาณอย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น ดูจากหน้าคานาหรือส่วนอื่นของหนังสือที่อาจจะ
มี ข้อ ความกล่ าวถึ งวัน เดื อ นปี ที่ ช่ ว ยให้ ป ระมาณได้ ว่ าสิ่ งพิ ม พ์ นั้ น น่ าจะพิ ม พ์ ในช่ ว งปี ใด เช่ น (2518?)
(1954?) แต่ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์ และไม่สามารถตรวจสอบได้จริงๆ ภาษาไทยให้ลงว่า "ม.ป.ป." มาจาก
คาว่า ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า "n.d." ซึ่งมาจากคาว่า no date
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16. ถ้ามี วัส ดุอ้ างอิงของผู้ แต่ งคนเดีย วกั น มากกว่า 1 รายการ พิ ม พ์ ปี เดีย วกัน ให้ กากั บ
ท้ า ยปี พิ ม พ์ ด้ ว ยอั ก ษร ก ข ค ... ส าหรั บ วั ส ดุ อ้ า งอิ ง ภาษาไทย และ a b c ... ส าหรั บ วั ส ดุ อ้ า งอิ ง
ภาษาอังกฤษ เช่น
โชติ เพชรชื่น. (2529ก). เทคนิคการประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
-----------. (2529ข). วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Armstrong, Michael. (1983a). Handbook of Personnel Management Practice. New York:
Nichols.
-----------. (1982b). Personnel and Training Databook. 2nd ed. New York: International
Publications Services.
17. ชื่ อ เรื่ อ งของวั ส ดุ อ้ า งอิ งให้ คั ด ลอกจากตั ว วั ส ดุ ถ้ า เป็ น หนั ง สื อ ให้ ดู จ ากหน้ า ปกใน
โดยพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวเอน หรือตัวธรรมดาขีดเส้นใต้ หรือ ตัวหนาดา
18. ชื่ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษต้ อ งใช้ อั ก ษรตั ว ใหญ่ ที่ อั ก ษรตั ว แรกทุ ก ค า ยกเว้ น ค าบุ พ บท
(in, on, at, to, etc) คาสันธาน (and, but, for, etc) และคานาหน้านามที่อยู่ในประโยค (a, an, the)
ถ้าในชื่อเรื่องมีเครื่องหมายทวิภาค ( : ) คาขึ้นต้นหลังเครื่องหมายนี้ทุกกรณีให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
19. หนังสือภาษาไทยที่หน้าปกในมีการระบุชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไว้ด้วย ให้พิมพ์
เฉพาะชื่อภาษาไทย
20. หนังสือภาษาไทยที่ใช้ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ให้ถอดคาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ก่อน แล้วใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ เช่น
สมเกียรติ พัฒนศิริชัยกุล. (2535). [พอร์ทัล ไฮเปอร์เทนชัน : อะ พาโทโลจิคัล แอปโพรช ทู ทรีตเมนต์]
Portal Hypertension: A Pathological Approach to Treatment. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีระพนธ์ คาดี. (2542). สร้างระบบมัลติมีเดียสมบูรณ์แบบโดยใช้ [แมกโครมีเดีย ออเธอร์แวร์ บาย เอ็ก
แซมเปิล]
Macromedia Authorware by Example. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
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21. ครั้งที่พิมพ์ ให้ระบุสาหรับหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไป ภาษาไทยใช้ว่า พิมพ์
ครั้งที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. ฯลฯ ภาษาอังกฤษ ใช้ว่า 2nd ed., 3rd ed., 4th ed. etc. เช่น
พวา พันธุ์เมฆา. (2541). สารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษ-ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Durkin, Dolores. (1993). Teaching Them to Read. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon.
22. เมื อ งที่ พิ ม พ์ ให้ ร ะบุ ชื่อ เมื อ งที่ ป รากฏในตั ว วัส ดุ ถ้ ามี ห ลายชื่ อเมื อ งให้ ระบุ ชื่อ เมื อ ง
ชื่อแรกที่ปรากฏ
23. ส านั กพิมพ์ ให้ ระบุ ชื่อของส านักพิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปกใน โดยระบุเฉพาะชื่อของ
สานักพิมพ์ คาประกอบอื่นที่ไม่จาเป็นไม่ต้องระบุ ยกเว้นสานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยให้ใส่คาว่าสานักพิมพ์
ลงไปด้วย เพื่อให้แตกต่างไปจากผลงานที่เป็นของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยราชการ เช่น
McGraw-Hill Company
Michael O'mara Books Limited
Brooks\Cole Publishing Company
Cambridge University Press
สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงว่า
ลงว่า
ลงว่า
ลงว่า
ลงว่า
ลงว่า
ลงว่า

McGraw-Hill
Michael O'mara Books
Brooks\Cole
Cambridge University Press
ไทยวัฒนาพานิช
ซีเอ็ดยูเคชั่น
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24. ถ้ าเป็ น หนั งสื อที่ มิใช่ ผ ลิ ต โดยส านั กพิ ม พ์ แต่ ห น่ ว ยงานราชการ หรือ องค์ กรเอกชน
เป็นผู้ผลิต ให้ลงชื่อหน่วยงานหรือชื่อองค์กรนั้นในฐานะผู้จัดพิมพ์ หนังสือที่นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ จัดพิมพ์จาหน่ายเอง อนุโลมให้ใช้ชื่อหน่วยงานที่ผู้เขียนนั้นสังกัดและระบุไว้ในตัวเล่มหนังสือแทน
ส่วนสานักพิมพ์นี้ได้ เช่น
สันติ เล็กสุขุม. (2534). ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะล้านนา) และศิลปะสุโขทัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ประวัติศาสตร์-ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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25. ถ้าชื่อผู้จัดพิมพ์ส่วนนี้มีข้อความซ้ากับรายการผู้แต่งที่ลงเป็นข้อมูลส่วนแรกซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล ก็ให้ลงชื่ออย่างย่อได้โดยมีไปยาลน้อยต่อท้าย เช่น
กรมสรรพากร. (2529). สูตรสาเร็จตารางหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากร. กรุงเทพฯ: กรมฯ.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2528). การทาบุญ กฐิน ผ้าป่า. กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
26. ถ้าในตัวเล่มหนังสือไม่ปรากฏสานักพิมพ์ หรือ สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด ให้ลงชื่อโรงพิมพ์ที่
พิมพ์หนังสือนั้น โดยระบุคาที่เป็นชื่อของโรงพิมพ์ เช่น
พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภา
ลงว่า โรงพิมพ์คุรุสภา
พิมพ์ที่เทอดไทการพิมพ์
ลงว่า เทอดไทการพิมพ์
พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจากัด จงเจริญการพิมพ์
ลงว่า จงเจริญการพิมพ์
27. ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ลงว่า ม.ป.พ. ซึ่งมาจากคาว่า
ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ ภาษาอังกฤษให้ลงว่า n.p.
ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรมแบบต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น
28. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงจากหนังสือ มีดังนี้
ก. หนังสือผู้แต่งคนเดียว
เนื่อง นิลรัตน์, ม.ล. (2539). ชีวิตในวัง 1. กรุงเทพฯ: ศรีสารา.
วิจิตรวาทการ, หลวง. (2535). กาลังความคิด. กรุงเทพฯ: มีเดียโฟกัส.
สมใจ บุญศิริ, บรรณาธิการ. (2538). อินเตอร์เน็ต: นานาสาระแห่งการบริการ. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิทยาบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Chou, Ta-Kuan. (1992). The Custom of Cambodia. Bangkok: Siam Society.
Omara-Ojungu, Peter H. (1992). Resource Management in Developing Countries.
Harlow, Essex: Longman Scientific & Technical.
Leong, Goh Cheng. (1976). Objective Tests in Geography for L.C.E. Kuala Lumpur:
Oxford University Press.
ข. หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน
อัจจิมา เศรษฐบุตร; และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช. (2539). การบริหารการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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Hutton, Peter F.; & Worchester, Robert M. (1989). Survey Research for Manager: How to
Use Surveys in Management Decision Making. London: Macmillan.
ค. หนังสือที่มีผู้แต่ง 3 คน
นภพร เรืองสกุล; ดวงมณี วงศ์ประทีป; และ ปกรณ์ วิชยานนท์. (2533). รายงานผลการศึกษาเรื่องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้จ่ายประชาชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย.
Gliedman, J.; Roth, W.; & Diller, L. (1980). The Unexpected Minority: Handicapped
Children in America. New York: Harcourt, Brace Javanovich.
ง. หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา; และคนอื่นๆ. (2528?). กฎหมายน่ารู้. กรุงเทพฯ: ศรีสมบัติการพิมพ์.
Jackson, M. H.; et al. (1991). Environmental Health Reference Book. Oxford:
Butterworth-Heineman.
จ. หนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแฝงหรือชื่อย่อ
น. ณ ปากน้า. (2533). พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ส. ศิวรักษ์. (2528). เรื่องกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียร
โกเศศ-นาคะประทีป.
ฉ. สิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการสาคัญ เช่น
กฎหมายตราสามดวง. (2520). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
รายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปต่อนโยบาย
การเกษตร.(2534). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
School and Community. (1985). Paris: Organization for Economic Co-operation and
Development.Proceeding of the Workshop on Breastfeeding and Supplementary Foods.
(1980). Bangkok: The Institute of Nutrition and Department of Pediatrics.
29. หนังสือที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ให้ใช้รูปแบบดังนี้
ผู้เขียนเดิม.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องภาษาไทย.//แปลโดย/ ชื่อผู้แปล(ถ้ามี).//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/
สานักพิมพ์.ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนเดิม ให้ใช้ชื่อผู้แปลลงเป็นรายการผู้แต่งได้ โดยใส่จุลภาค
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และคาว่าผู้แปลไว้ท้ายชื่อด้วย กรณีนี้มักใช้กับผลงานที่แปลมาหลายทอด หลายภาษา เช่น
สป็อก, เบนจามิน; และ โรเทนเบิร์ก, ไมเคิล บี. (2536). คู่มือดูแลสุขภาพลูกน้อยยามป่วยไข้. แปลโดย
ศักดิ์ บวร. กรุงเทพฯ: สมิต.
เบิล, ไฮนริช. (2543). พลเรือนเหมือนกัน. แปลโดย อาภา โอตระกูล. กรุงเทพฯ: สามัญชน.
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, ผู้แปล. (2544). กลยุทธ์หานเฟย: วิธบี ริหารแบบคนจีน. บรรณาธิการโดย ทองแถม
นาถจานง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ขุนเขา.
(เล่มนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนโดยชาวญี่ปุ่น และมีผู้แปลเป็นภาษาจีน จากนั้น ปกรณ์
ได้แปลมาจากภาษาจีนอีกทีหนึ่ง)
เรืองรอง รุ่งรัศมี, ผู้แปล. (2542). รอยยิ้มในปัญญา: ปรัชญานิพนธ์หฤหรรษ์แห่งเมธีจีนโบราณ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศยาม.
(เล่มนี้ต้นฉบับไม่ระบุผู้เขียนเดิม)
30. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งในตัวเล่ม แต่เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเป็นผลงานของผู้ใดให้
ลงชื่อเจ้าของผลงานนั้นในรายการผู้แต่งได้ เช่น
ศรีปราชญ์. (2467). อนิรุธคาฉันท์. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนากร.
31. สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ รวมเรื่องต่างๆ ในเล่มเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็น
ของผู้ เขียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าวได้แก่ หนังสือรวมบทความวิชาการ
หนังสือแจกงานศพ หนังสือสารานุกรม หนังสือรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ หากการอ้างอิงเป็ นการอ้างเพียงบางเรื่องบางตอนหรือบทใดบทหนึ่งเท่านั้น ในการเขียน
บรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบดังนี้
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผู้รวบรวม
(ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสานักพิมพ์หรือผู้
จัดพิมพ์.ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ ให้ใช้ชื่อบทความหรือชื่อตอนขึ้นก่อน เช่น
ฝน แสงสิงแก้ว. (2516). มนุษยสัมพันธ์. ใน ความรู้สาหรับประชาชนของโรงพยาบาลสมเด็จ
เจ้าพระยา. หน้า 24-40. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.
ชัย มุกตะพันธุ์. (2516). คอนกรีต. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 5.
หน้า 2795-2800. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
เวลา. (2525). ใน สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่ม 2. หน้า 33-36. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.
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แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. ใน เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ก้าวแรกของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด.
หน้า 1-7. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New
Encyclopedia Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago:
Encyclopedia Britannica.
Fresh Hope for the Hungry. (1983). In The Illustrated Encyclopedia of Science and the
Future, V.15. pp. 2056-2057. New York: Marshal Cavendish.
32. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานราชการระดับกระทรวง เนื้อหาวัสดุสารสนเทศกล่าวครอบคลุม
งานส่วนใหญ่ของกระทรวง มิได้เจาะจงเฉพาะเพียงกรมใดกรมหนึ่ง ให้ลงชื่อกระทรวงเป็นผู้แต่งได้ และ
ถ้ามีชื่อหน่วยงานย่อย ให้ลงชื่อหน่วยงานย่อยไว้ในส่วนผู้จัดพิมพ์ ส่วนชื่อกระทรวงให้ลงว่า กระทรวงฯ
เช่น
กระทรวงสาธารณสุข. (2524). โครงการวิจัยศึกษาต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุขในชนบท.
กรุงเทพฯ: กองแผนงานสาธารณสุข กระทรวงฯ.
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2523). การศึกษาปัญหาในการผลิตแพทย์และแนวทางแก้ไขปัญหา. กรุงเทพฯ:
ทบวงฯ.
33. ถ้ า ผลงานในวั ส ดุ ที่ อ้ า งอยู่ ในกรอบเฉพาะแค่ ก รมใดกรมหนึ่ ง แม้ มี ชื่ อ กระทรวงอยู่
ก็ให้ลงเฉพาะชื่อกรมเป็นผู้แต่ง และถ้ามีชื่อหน่วยงานย่อย ให้ลงชื่อหน่วยงายย่อยไว้ในส่วนสานักพิมพ์หรือ
ผู้จัดพิมพ์ และลงชื่อหน่วยงานใหญ่ที่ตรงกับชื่อผู้แต่งโดยลงอย่างย่อ มีไปยาลน้อยต่อท้าย เช่น
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2542). รายงานการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการนิเทศภายในของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่ นนทบุรี สระแก้ว แพร่ ศรีสะเกษ ปี 2542. กรุงเทพฯ:
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมฯ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2537?). รายงานการสรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2536. กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักงานฯ.
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34. ผลงานที่ อ อกในนามของสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ให้ ล งชื่ อ สถาบั น การศึ ก ษานั้ น ๆ
ในฐานะผู้แต่ง ถ้ามีชื่อหน่วยงานย่อยลงไปเป็นคณะวิชา ให้ลงคณะวิชาต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย ถ้ามีชื่อ
หน่วยงานย่อยเล็กกว่าคณะวิช า ให้ลงไว้ในส่วนของผู้จัดพิมพ์ และลงชื่อหน่วยงานใหญ่ที่ตรงกับชื่อผู้แต่ง
โดยลงอย่างย่อมีไปยาลน้อยต่อท้าย เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. (2543). คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543). เชียงใหม่: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ.
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. (2542). คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองบริการสานักงานอธิการบดี สถาบันฯ.
โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน. (2533). ศิลปะการแต่งหน้าเค้กพวงมาลัย. กรุงเทพฯ:
โรงเรียนฯ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย. (2546). คู่มือการจัดทาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์.
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ.
35. ผลงานที่ อ อกในนามของหน่ ว ยงานนิ ติ บุ ค ลอื่ น ๆ เช่ น รัฐ วิส าหกิ จ สมาคม มู ล นิ ธิ
ธนาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ ให้ลงชื่อหน่วยงานนั้นๆในฐานะผู้แต่ง ถ้ามีชื่อหน่วยงานย่อย เช่น ชมรม แผนก
กอง ฝ่าย ฯลฯ ให้ลงชื่อหน่วยงานย่อยไว้ในส่วนของสานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ และลงชื่อหน่วยงานใหญ่
ที่ตรงกับชื่อผู้แต่งโดยลงอย่างย่อ มีไปยาลน้อยต่อท้าย เช่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2538). การศึกษาการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศภาคเหนือ.
กรุงเทพฯ: งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวฯ.
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. (2528). ทาเนียบนามห้องสมุดเฉพาะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมฯ.
36. หน่วยงานระดับต่ากว่ากรมบางหน่วย มีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วไป ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นๆ
เป็นชื่อผู้แต่งได้ เช่น
หอสมุดแห่งชาติ. (2542). ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูป. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
หอสมุดฯ.
สาหรั บ ชื่อของสถาบั น หน่ ว ยงานอื่น ๆ หากมีข้ อสงสั ย ให้ ตรวจสอบดูจากบัตรรายการหรือ
รายการค้นในคอมพิวเตอร์ของสานักหอสมุดกลาง
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37. สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ มี ชื่ อ ชุ ด อยู่ ด้ ว ยนอกเหนื อ จากชื่ อ ประจ าเล่ ม นั้ น ๆ แล้ ว ให้ ล งชื่ อ ชุ ด นั้ น
ในวงเล็บต่อท้ายรายการสานักพิมพ์ เช่น
เสวก ใจสะอาด. (2527). ภูมิศาสตร์การเมือง. กรุงเทพฯ: ภาคพัฒนาตาราและเอกสารวิชาการ หน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. (เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 266)
Tyers, Robney; & Kym, Anderson. (1985). Economic Growth and Agricultural Protection
East and Southeast Asia. Kaula Lumpur and Canberra: ASEAN-Australia Joint
Research Project. (ASEAN-Australia Economic Paper; No. 21)
38. สิ่งพิมพ์ที่เป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลังชื่อเรื่องให้เติมคาว่า
ปริญญานิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ตามที่สถาบันนั้นๆ ใช้ ระบุชื่อย่อปริ ญญา (สาขาหรือ
วิชาเอก)... เช่น
เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: ศึกษากรณีหมู่บ้าน
ภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิวกร แก้วรัตน์. (2544). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์โดย
การสอนผ่านเว็บกับการสอนตามปกติ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ช่อบุญ จิรานุภาพ. (2542) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง การใช้บริการสารสนเทศ
ห้องสมุดสาหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1. สารนิพนธ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
แววตา เตชาทวีวรรณ. (2541). ระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการสารสนเทศห้องสมุดเฉพาะ. โครงการศึกษา
กรณีพิเศษ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง.
Patamaporn Yenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of
Student Cost-Effectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information
Science). Austin: Graduate school The University of Texas at Austin.
Photocopied.
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39. เอกสารที่ไม่เป็ น เล่ ม เช่น เอกสารประกอบคาสอน แผ่นพับ ให้ ระบุคาบอกลั กษณะ
สิ่งพิมพ์นั้นไว้หลังชื่อเรื่อง เช่น
สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2530?). สรุปคาบรรยายวิชาศึกษา 171-การศึกษาไทย. (เอกสารประกอบคาสอน).
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
เพ็ญศรี เอกนิยม. (2533?). ไวยากรณ์ใหม่-ไวยากรณ์เก่า. (เอกสารประกอบคาสอน). กรุงเทพฯ:
ม.ป.พ.
40. คาสั่ง ประกาศ ของหน่วยงานต่างๆ ใช้รูปแบบดังนี้
ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานเจ้าของคาสั่ง. (ปี, วัน เดือนของคาสั่งหรือประกาศ). ชื่อคาสั่งหรือประกาศ.
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2515, 9 กันยายน). คาสั่งที่ ศธ.030303/1462 เรื่อง เปิดสอนวิชา
บรรณารักษศาสตร์เป็นวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2539, 28 กุมภาพันธ์). ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2539.
41. รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากวารสาร มีดังนี้
ภาษาไทย
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุล,/ชื่อต้นผู้เขียนบทความ.//(ปี,/เดือน/วัน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง.
ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียน ให้นาชื่อบทความขึ้นเป็นรายการแรก ดังนี้
ชื่อบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง.
รายละเอียดการลงรายการส่วนต่างๆ มีดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ
ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการพิมพ์บรรณานุกรม เรื่องการลงชื่อผู้แต่งสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ปีพิมพ์, วัน เดือน
วารสารภาษาไทยให้ ล งปี พ.ศ. วารสารภาษาอังกฤษให้ ล งปี ค.ศ. เดือนให้ ล งชื่อเดือน
เป็นคาเต็ม เช่น มกราคม-มีนาคม (ไม่ใช่ ม.ค.-มี.ค.)
ภาษาอังกฤษคาบอกช่วงระยะการออกวารสารอาจไม่ใช่ชื่อเดือน แต่ใช้เป็นคาบอกฤดูกาล
ก็ได้ เช่น Spring; Summer; Fall; Winter

34
วารสารที่ออกเป็นรายปักษ์ อาจมีวันที่กากับด้วย หรืออาจมีคาบอกเป็นช่วงการออกแทน
วันที่ก็ได้ เช่น ปักษ์แรก ปักษ์หลัง
ชื่อบทความ
ชื่อบทความภาษาอังกฤษ คาสาคัญของชื่อบทความทุกคาให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่
ชื่อวารสาร
ให้ใช้ชื่อวารสารตามที่ปรากฏในหน้าสารบัญของวารสาร วารสารใดมีคาว่าวารสารนาหน้า
ให้ใส่คาวารสารนั้นลงไปด้วย แม้ว่าบางรายการจะพิมพ์คาว่าวารสารด้วยอักษรตัวเล็กกว่าชื่อสาคัญก็ตาม
เช่น
วารสารศึกษาศาสตร์สาร (ที่หน้าปกมีเฉพาะคาว่า ศึกษาศาสตร์สาร)
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่หน้าปกคา วารสาร พิมพ์ด้วยตัวเล็กกว่า
คาว่า ครุศาสตร์ และไม่มีคาว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษต้องใช้คาเต็มทุกคา
ตัวเลขบอกปีที่(ฉบับที่)
ปกติวารสารโดยทั่วไปจะมีตัวเลขบอกปีที่ ฉบับที่ ให้เขียนตัวเลขปีที่ตามด้วยฉบับที่ในวงเล็บ
หากวารสารใดมีเฉพาะตัวเลขปีที่อย่างเดียว หรือฉบับที่อย่างเดียว ให้ ลงตัวเลขนั้นเท่าที่มี ถ้ามีเฉพาะ
ตัวเลขปีที่ให้ลงเลขปีที่โดยไม่มีวงเล็บ ถ้ามีเฉพาะเลขฉบับที่ ลงเลขฉบับที่ในวงเล็บ
วารสารบางชื่อ คาว่าฉบับที่ บางครั้งใช้เป็นคาแทน เช่น ฉบับปฐมฤกษ์ ภาคเรียนที่สอง ก็ให้
ใช้คานั้นๆ แทนเลขฉบับที่ ถ้าไม่มีเลขทั้งปีที่และฉบับที่ ให้เว้นไป และลงรายการหน้าต่อไปเลย โดยระบุ
คาว่าหน้าต่อด้วยเลขหน้าเลย
เลขหน้าให้ระบุเลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความที่นามาอ้าง
ตัวอย่าง
ขจิตรัตน์ ปูนพันธุ์ฉาย. (2539, 5 พฤศจิกายน). โรคอยากสุขของคนไทย. มติชนสุดสัปดาห์. 7(846): 62.
(วารสารนี้ออกรายสัปดาห์ มีเลขวันที่ด้วย)
นิตยา เงินประเสริฐศรี. (2544, มกราคม-มิถุนายน). องค์การแนวนอน. วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 27: 37-42.
(วารสารนี้เป็นของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีตัวเลขบอกปีที่เท่านั้น)
สุชาติ พงษ์พานิช. (2541, มิถุนายน-ธันวาคม). กลวิธีการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ. วารสารดงแม่นางเมือง.
(2): 58-75.
(วารสารนี้เป็นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ออกเป็น
รายภาคเรียน มีตัวเลขบอกฉบับที่เท่านั้น)
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สงบ ลักษณะ. (2542, พฤษภาคม-2543, มีนาคม). ปฏิรปู หลักสูตรที่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ. วารสารกองการศึกษาเพื่อคนพิการ. 1(ฉบับปฐมฤกษ์): 29-32.
(วารสารนี้ เป็ น ของกองการศึกษาเพื่ อคนพิ การ กรมสามัญ ศึกษา กาหนดออกปี ล ะฉบั บ
ฉบั บ แรกสุ ด ระบุ ว่ า เป็ น ฉบั บ ปฐมฤกษ์ ปี ที่ 1 และคาบเวลาของวารสารฉบั บ แรกคลุ ม ตั้ งแต่ เดื อ น
พฤษภาคม 2542 ถึง มีนาคม 2543)
โชติรส โกวิทวัฒนพงษ์. (2544). รู้จักน้า-เข้าใจชีวิต รักชีวิต-ถนอมน้า. วารสารสังคมศาสตร์. หน้า 4-29.
(วารสารนี้เป็นของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนดออกปีละฉบับ
ไม่มีตัวเลขบอกปีที่และฉบับที่)
2 กระแสความคิดรับนักเรียน ม.1 ปี ‘40 สอบไม่สอบ...วัดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ศธ. (2539, 5 พฤศจิกายน).
มติชนสุดสัปดาห์. 17(846): 19.
(บทความนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน)
Doran, Kirk. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.
Computer in Libraries. 16(1): 39-42.
42. รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมบทความหรือความเห็นจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ มีดังนี้
ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์,/วันที่/เดือน).//ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//หน้าที่
ตีพิมพ์บทความ.
ตัวอย่าง
เนมโมนิค. (2539, 15 ตุลาคม). อีก 4-5 ปีจะได้เห็นผู้บริโภคคุณภาพ. มติชน. หน้า 17.
Goleman, D. (1985, May 21). New Focus on Multiple Personality. New York Times. p.
C1, C6
43. รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมข่าวจากหนังสือพิมพ์ มีดังนี้
พาดหัวข่าวหรือหัวข้อข่าว.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อหนังสือพิมพ์.//หน้าที่อ้าง.
ตัวอย่าง
ครม.นัดสั่งลาอนุมัติแก่งเสือเต้น. (2539, 21 พฤศจิกายน). เดลินิวส์. หน้า 3.
44. การพิมพ์บรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา มีดังนี้
ชื่อกฎหมาย.//(ปี,/วัน/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่ม... /ตอนที่... .//หน้าที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527. (2527, 12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 101
ตอนที่ 144. หน้า 1-13.
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลเบลเยียม. (2524, 21 พฤศจิกายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 98 ตอนที่ 193. หน้า 3.
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45. รูป แบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ ให้ ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับการพิมพ์
เชิงอรรถ แต่ต่างกัน ตรงวิ ธีลงชื่อผู้แต่ง คนไทยที่จาเป็นต้องใช้คานาหน้า เช่น ม.ร.ว. พระยา คุณ หญิ ง
ต้องกลับไว้หลังชื่อและนามสกุล ชาวต่างประเทศต้องลงชื่อสกุลก่อน นอกจากนี้การพิมพ์ต้องเริ่มพิมพ์ที่
แนวคั่นหน้า
ตัวอย่าง
โรจน์ งามแม้น. (2545, 15 เมษายน). สัมภาษณ์โดย สันติ อิ่มใจจิตต์ ที่สานักงานหนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์.Cartwright, Jennifer. (1996, 8 November). Interview by Pisit Chotsawad, at Magic
Lamp Company Ltd.
46. รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้ใช้รูปแบบเหมือนการ
พิมพ์เชิงอรรถแต่ต่างกันตรงการลงชื่อผู้แต่ง ดังที่อธิบายในการพิมพ์บรรณานุกรมการสัมภาษณ์ข้างต้น
ตัวอย่าง
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว. (2538, 26 มีนาคม). ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ ททบ เอฟ.เอ็ม.
9.00-10.00 น.หนังใหญ่เทิดค่า ครั้งที่ 2. (2530, 10 พฤศจิกายน). อยู่อย่างไทย.
สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 18.52-19.22 น.
47. รูป แบบการพิมพ์บ รรณานุกรมของวัสดุสื่ อโสตทัศน์ ประเภท ภาพยนตร์ ภาพเลื่อน
ภาพนิ่ง แผนที่ และ วีดิทัศน์ ให้ใช้รูปแบบดังนี้
ชื่อเรื่อง.//(ปีที่ผลิต).//(ชนิดของวัสดุ).//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.
ตัวอย่าง
หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518?). (ภาพยนตร์). กรุงเทพฯ: คอมมิวนิเคชั่น เอดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล.
เทคนิคการถ่ายภาพ. (2523?). (ภาพเลื่อน). กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
การพิมพ์. (2523?). (ภาพนิ่ง). กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
การเลี้ยงไก่ไข่. (2525?). (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ: เจริญโภคภัณฑ์.
แผนที่กรุงเทพมหานคร. (2523). (แผนที่). กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงไทย.
Brass Instruments of the Symphony Orchestra. (1975). (Slide). London: The Slide Ltd.
The Middle East. (n.d.). (Map). New York: Geographic Map.
The DNA Story. (1981?). (Videotape). London: VSM Productions.
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48. รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมของวัสดุสื่อโสตทัศน์ ประเภท แถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง
แผ่นซีดี ให้ใช้รูปแบบดังนี้
ชื่อผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง(ถ้ามี).//(ปีที่ผลิต).//ชื่อของวัสดุ.//(ประเภทของวัสดุ).//สถานที่ผลิต:/
ผู้ผลิต.
ถ้าไม่มีผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง ให้ลงชื่อวัสดุขึ้นก่อน ตามด้วยปีที่ผลิต และคาบอก
ประเภทวัสดุ เช่น
สิปปนนท์ เกตุทัต. (2536). บทบาทของนักวิจัยในสังคมปัจจุบัน. (เทปตลับ). กรุงเทพฯ:
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
อรวี สัจจานนท์. (2539). เพชรน้าหนึ่ง ชุดที่ 3 รักต้องห้าม. (ซีดี). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็มจีเอ.
โหมโรงเย็นและเพลงอื่นๆ. (2504). (แผ่นเสียง). พระนคร: กรมศิลปากร.
Dauer, Rebecca M. (1993). Accurate English: A Complete Course in Pronunciation.
(Cassette Tape). Regents: Prentice-Hall.Mozart Greatest Hits. (n.d.).
(Cassette Tape). New York: Peacock Stereo.
49. ถ้าวัสดุอ้างอิงนั้นเป็นหนังสือหรือบทความจากวารสาร แต่ได้มาจากวัสดุย่อส่วนให้ระบุ
ชนิดของวัสดุนั้นไว้ต่อจากชื่อเรื่องหรือชื่อวารสาร แล้วแต่กรณี เช่น
นิทานโบราณว่าด้วยราชสีห์กับช้าง. (2417, กรกฎาคม). (ไมโครฟิล์ม). ดรุโณวาท. 1: 48-52.
Asian Center of Educational Innovation for Development, Bangkok and Science Center,
University of the Philippines. (1976). Science in Basic Functional Education:
Links with Real-Life Situation Report Technical Working Group Meeting,
Manila, 1975. (Microfiche). Bangkok: Unesco Regional Office for Educational
in Asia.
50. รู ป แบบการพิ ม พ์ บ รรณานุ ก รมจากแหล่ งข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี รายละเอี ย ดดั ง นี้
แหล่ งข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ สามารถสืบ ค้นได้ 2 ระบบ คือ ระบบออนไลน์ (Online) และระบบซีดีรอม
(CD-RROM) การสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ คือ การสืบค้นไปยังแหล่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในที่ไกล
ซึ่งอาจสืบค้นโดยวิธีการต่างๆ ได้ เช่น การถ่ายโอนข้อมูล (File transfer) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic mail or E-mail) หรื อ การใช้ เครื่ อ งระยะไกล (Telnet) ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในแหล่ งข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีรูปแบบที่เป็นเนื้อหา (Full text) คล้ายกับข้อความในหนังสือตารา หรืออาจจะเป็น
บทความจากวารสาร (Articles) หรือข่าว (News) โดยเฉพาะจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทต่างๆ
ให้บริการอยู่ในอินเทอร์เน็ต
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การสืบค้นโดยใช้ซีดีรอม คือ การสืบค้นจากแผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลสาเร็จรูปไว้ แล้ว สามารถ
สื บ ค้น ได้จ ากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ติ ดตั้ งอยู่ ณ ที่ ส ถานบริก ารนั้ น ๆ โดยไม่ ต้ อ งเชื่ อมต่ อ กั บ โทรศั พ ท์
แผ่นซีดีรอมที่ให้บริการนั้นปกติจะมีชื่อเรื่องของซีดีรอมนั้น เช่น
"Dissertation Abstracts Jan 1993-June 1996" ; "ERIC (1992-March 1996)" ห รื อ
"1556” สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. ปี 2543 ของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา"
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์ เป็นดังนี้
ข้อมูลจากหนังสือ
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ
Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of
Mind: Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information
Services. Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from
www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html
ข้อมูลที่เป็นบทความจากวารสาร
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสารหรือปีที่สืบค้น).//ชือ่ บทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีท(ี่ ฉบับที)่ :/หน้า
(ถ้ามี).//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
Bearman, David. (2000, December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib
Magazine. 6(12). Retrieved June 30, 2002, from
http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html
พิษณุ กล้าการนา. (2545, พฤษภาคม-มิถุนายน). เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน. หมออนามัย. 11(6).
สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
ข้อมูลที่เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของหนังสือพิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//สืบค้น
เมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน วัน,/ปี), จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
เปลวสีเงิน. (2546, 9 ตุลาคม). ราลึก 30 ปี 14 ตุลา. ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2546,
จาก http://thaipost.net/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=
Oct/2546news_id=77317&cat_id=200Weeks,
Linton. (2001, August 29). Pat Schroeder's New Chapter. The Washington Post.
Retrieved March 9, 2003, from http://washingtonpost.com/wpdyn/articles/A36584-2001Feb7.html
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ผู้แต่ง คือ ชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของผลงานที่นามาอ้าง กฎเกณฑ์การลงชื่อผู้แต่งเหมือนกับการ
ลงชื่อผู้แต่งจากแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือที่กล่าวมาแล้ว หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องขึ้นแทน
ปีที่พิมพ์ คือ ปีที่ตีพิมพ์ข้อความที่ปรากฏในแหล่ง ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ ให้ลงปีที่สืบค้นนั้นแทน
ชื่ อ เรื่ อ ง คื อ ชื่ อ ของงานที่ ผู้ วิ จั ย น ามาอ้ า ง กรณี ที่ ใ นแหล่ ง ข้ อ มู ล ไม่ บ อกชื่ อ เรื่ อ ง
ผู้วิจัยอาจจะสรุปตั้งชื่อเรื่องขึ้นเอง กรณีนี้ให้ใส่ชื่อเรื่องที่ตั้งเองนั้นไว้ในวงเล็บเหลี่ยม
สื บ ค้ น เมื่ อ เป็ น การระบุ วั น ที่ สื บ ค้ น ภาษาไทยให้ ล ง วั น เดื อ น ปี ภาษาอั งกฤษ ให้ ล ง
Retrieved เดือน วัน , ปี , จาก ชื่อเว็บ ไซต์ คือ ระบุแหล่งที่สืบ ค้น ภาษาอั งกฤษให้ ใช้ว่า from ชื่อของ
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อเว็บไชต์ตามที่ปรากฏที่เป็นยูอาร์แอล (URL)
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. สืบค้นเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
มีชัย ฤชุพันธุ์. (2544). วิเคราะห์เจาะลึก TAMC ใครได้? ใครเสีย?: คาบรรยาย ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2544. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.meechai.com
Bowers, K. L.; et al. (1999, August). FYI on Where to Start - Bibliography of Internet
Working Information. Retrieved August 30, 1999, from E-mail:
NISINFO@NIS.NSF.NET. Message: Get RFC1175.TXT-1
ELVIS. (2000). Retrieved April 28, 2003, from
htpp://www .senecac.on.ca/library2000
Fitzhugh, G.; & Carliti, D. (1991, Spring). Kentucky Experience: Statewide Mandated
Family Life Education in Public Schools. Family Life Education. 9(3): 10-13.
Retrieved November 15, 1992, from BRS/After Dark; File: Combined Health
Information Database (CHID); Item: HE 101117
The Japanese Surrender Documents-WWII. (1945, December). Retrieved July 15, 2000,
from Telnet: gopher.tc.umn.edu; Directory: Libraries/Electronic Books; File:
Japanese SurrenderJefferson, T. (1999). The Declaration of Independence.
Retrieved September 10, 1999, from
FTP: quake. think.com; Directory: pub/etext/1991; file: declaration-ofindependence.txt Library Research Success. (2000). Retrieved April 29, 2000,
from htpp://www.ilearn.seneca.on.ca/library/ssc100
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Shakespeare, William. (n.d.). Hamlet (Arthur Bullen’s Strafford Town Edition). Retrieved
October 24, 2001, from Telnet: Library Dartmouth,edu; Directory:
Shakespeare Plays; File: Hamlet
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลซีดีรอม
Broome, Jeanette; & Fuller, Laurie. (1993, May). What You Need to Know about
Children and Television. PTA-Today. 18(7): 7-9. Retrieved from ERIC
(1992-March 1996) Acc.No. EJ467961).
Daniels, Harry; & Anghileri, Julia. (1995). Secondary Mathematics and Special Education
Needs. New York: Casell. Retrieved from ERIC(1992-March 1996)
Exercise Helps Clear Fat from Bloodstream. (1990, June). Heart Care. 13. Retrieved
from Infotrac; File: Heart Reference Center
ตั ว อย่ า งแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ปริ ญ ญานิ พ นธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่มีบริการ ณ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมจิตร ชี้แจง. (2536). พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดธรรมะหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา: การวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ในชุมชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(การศึกษาผู้ใหญ่). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ
9 ตุลาคม 2544, จาก ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51. เอกสารอ้างอิงของรายการวัสดุอ้างอิงที่อยู่รายการสุดท้ายของหน้า หากไม่สามารถพิมพ์
จบได้ในหน้านั้น ให้ยกทั้งรายการไปต่อในหน้าถัดไป
52. เอกสารอ้ า งอิ ง ของรายการวั ส ดุ ที่ อ้ างซึ่ งเป็ น ของผู้ แ ต่ งคนเดี ย วกั น เมื่ อ น ามาเรีย ง
ตามลาดับจะอยู่ด้วยกัน แต่รายการใดจะอยู่ก่อนหลังนั้นให้พิจารณาจากรายการปีที่พิมพ์ ปีพิมพ์ที่มีตัวเลข
ค่าน้ อยกว่ามาก่อน ปี พิมพ์เดีย วกัน ให้ เรียงตามตัวอักษรกากับท้ ายปีพิ มพ์ (ถ้ามี ) รายการปีพิมพ์ที่เป็ น
ม.ป.ป. หรือ n.d. ให้เรียงไว้หลังปีพิมพ์ที่เป็นตัวเลข หากรายการปีพิมพ์ซ้ากันทุกประการให้พิจารณา
เรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง
53. เอกสารอ้างอิงของรายการวัสดุที่อ้างซึ่งเป็นของผู้แต่งคนเดียวกัน การอ้างอิงที่อยู่ลาดับ
ที่สองหรือสามหรือต่อๆ ไป ไม่ต้องลงชื่อผู้แต่ง ให้ใช้เส้นตรงหรือเส้นประความยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษร
จบด้วยมหัพภาค แล้วจึงเป็นรายการปีที่พิมพ์และชื่อเรื่อง แต่ถ้ารายการบรรณานุกรมที่ซ้านั้นต้องไปพิมพ์
ในหน้าถัดไป การพิมพ์ชื่อผู้แต่งต้องลงในรูปแบบเต็ม ห้ามใช้เส้นประ เช่น
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2536). คู่มือและหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยฯ.
-------------. (2538ก). นโยบายและแผนงานของฝ่ายวิชาการ. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ.
-------------. (2538ข). เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ.
จากตัวอย่างข้างบนนี้ ถ้ารายการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายการที่สองพิมพ์อยู่
ท้ายสุดของหน้านั้น แต่พิมพ์ได้บรรทัดเดียว ข้อความที่เหลือต้องนามาขึ้นหน้าใหม่ กรณีนี้ต้องย้ายมาทั้ง
รายการ และต้องพิมพ์รายการผู้แต่งอย่างครบถ้วน ส่วนรายการถัดไปให้ใช้เส้นประได้ ดังนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2538ก). นโยบายและแผนงานของฝ่ายวิชาการ. กรุงเทพฯ:
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ.
-------------. (2538ข). เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยฯ.
16. การพิมพ์ภาคผนวกและอภิธานศัพท์
การพิมพ์ภาคผนวก หรือ อภิธานศัพท์ ให้มีหน้าบอกตอนก่อนจะเข้าสู่หน้าของภาคผนวก
หรืออภิธานศัพท์ โดยพิมพ์คาว่า ภาคผนวก หรือ อภิธานศัพท์ ไว้ที่กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอักษร
หนาดาขนาด 18 พอยต์ และหน้านี้ให้นับรวมเป็นจานวนหน้ากับหน้าอื่นๆ ด้วย ถ้าภาคผนวกมีข้อมูล หรือ
เรื่องหลายเรื่อง ให้ ใช้อักษร ก ข ค กากับแต่ละภาคผนวก และให้ พิมพ์เป็นหน้าบอกตอนย่อยก่อนถึง
ตัวภาคผนวกนั้นๆ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และใต้ลงไปหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ชื่อเรื่อง
ของภาคผนวกนั้นๆ กากับไว้ โดยจัดวางข้อความไว้กลางหน้ากระดาษเช่นกัน หากชื่อเรื่องของภาคผนวก
ยาวมากให้จัดชื่อแยกเป็นสองหรือสามบรรทัด โดยใช้แนวเดียวกับการจัดชื่อเรื่องของโครงงานวิศวกรรม
ที่กล่าวมาแล้ว หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดพิมพ์เนื้อหาในภาคผนวก และอภิธานศัพท์ มีดังนี้
1. จดหมายติ ด ต่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย แบบสอบถาม แบบทดสอบ หรื อ
เอกสารใดๆ ที่จะนามาไว้ที่ภาคผนวก ต้องจัดพิมพ์ให้พอดีกับขนาดของกระดาษที่พิมพ์เนื้อเรื่องมาแล้ว
หากมีขนาดใหญ่เกินพอดี ต้องใช้วิธีการถ่ายเอกสารแบบย่อให้ได้ขนาดพอดีหน้า โดยที่ตัวอักษรไม่เล็กจน
อ่านไม่รู้เรื่อง
2. ถ้ าเอกสารที่ จ ะน ามาไว้ ในภาคผนวกมี ข นาดเล็ ก กว่ากระดาษมาตรฐาน ให้ ผ นึ ก
เอกสารนั้นลงในกระดาษมาตรฐานก่อนนารวมเล่ม
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3. หน้าแรกของอภิธานศัพท์เป็นหน้าบอกตอน พิมพ์คาว่า อภิธานศัพท์ ด้วยตัวอักษร
หนาดา ขนาด 18 พอยต์ กลางหน้ากระดาษ หน้าถัดไปเป็นหน้าเริ่มต้นอภิธานศัพท์ มีคาว่า อภิธานศัพท์
อยู่ตรงกลางหน้าบรรทัดบนสุด ขนาดตัวอักษรเท่ากับหน้าบอกตอน
4. อภิ ธ านศัพ ท์ คื อ การน าเอาค าศัพ ท์ เฉพาะที่ มี ค วามหมายเชิงวิช าการซึ่งผู้ จั ดท า
โครงงานเกรงว่าผู้ อ่านอาจจะเข้ าใจไม่ตรงกันกั บความเข้าใจของผู้ จัดท าโครงงาน หรือเป็ นค าศัพ ท์ ที่
ผูกขึ้นใหม่และยังไม่ปรากฏในพจนานุกรมเล่มใด หรือไม่สามารถหาความหมายจากพจนานุกรมทั่วไปได้
มารวมอธิบ ายไว้ในตอนท้ายของโครงงานวิศวกรรม โดยคาที่นามารวมไว้ในอภิธานศัพท์ต้องเป็นคาที่
ปรากฏมาแล้วในเนื้อหา
5. อภิ ธ านศั พ ท์ ให้ เรี ย งตามล าดั บ อั ก ษรโดยเรีย งค าศั พ ท์ ภ าษาไทยขึ้ น ก่ อ นต่ อ ด้ ว ย
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. รูปแบบของการพิมพ์อภิธานศัพท์ ให้พิมพ์ตัวคาศัพท์ชิดซ้ายสุด คือ ชิดแนวกรอบ
ข้อความ คาอธิบ ายศัพท์ ให้ พิ มพ์บ รรทัดถัดลงไป โดยย่อหน้าเข้ ามา 7 ตัวอักษร ตัว คาศัพท์พิ มพ์ด้ว ย
ตัวอักษรหนาดาขนาด 16 พอยต์ คาอธิบายพิมพ์ด้วยตัวปกติขนาด 16 พอยต์
17. การพิมพ์ประวัติย่อผู้จัดทาโครงงาน
การพิมพ์ประวัติย่อผู้วิจัยให้มีหน้าบอกตอนเช่นเดียวกับภาคผนวก โดยรูปแบบการพิมพ์ของ
ประวัติย่อผู้จัดทาโครงงาน (ติดรูปถ่ายใส่ชุดครุยหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว) มีข้อความดังนี้
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ประวัติย่อผู้จัดทาโครงงาน

ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ
ประวัติการศึกษา

(ให้ระบุคานาหน้าด้วย เช่น นาย
นางสาว ฯลฯ)
8 มีนาคม 2525
(ให้ระบุอาเภอ จังหวัดที่เกิด)
(ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ
ทางไปรษณีย์ได้ พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ด้วย)
081-995-9571

(ให้ระบุปีที่สาเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
และสถาบันที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และระดับปริญญาที่กาลังศึกษาอยู่)
รางวัลที่ได้รับระหว่างการศึกษา (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 4 เอกสารประกอบเพิ่มจากภาควิชา/สาชาวิชา
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รายการสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
ความหมาย
AR
อัตราการใช้สารเคมีในพื้นที่เพาะปลูก
C
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ความเข้มข้นมลพิษมากสุดที่ยอมรับได้
ความเข้มข้นของมลพิษ
EFij
ค่าเทียบเท่าของมลสาร i ที่ทาให้เกิดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม j
ค่าการให้ขนาดของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม j ที่เกิด
จากการกระทาของคนหนึ่งคนต่อปี
ET
ปริมาณการใช้น้าของพืชหรือการคายระเหยน้าของพืช
ปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง
ปริมาณน้าชลประทาน
ค่าสัมประสิทธิ์พืช
ค่าเทียบขนาดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม j
ของผลิตภัณฑ์
ปริมาณฝนใช้การของพืช
Qi
ปริมาณมลสาร i ที่ปล่อยออกมา
T
การคายน้าของพืช หรือการระเหยของน้าออกจากต้น
พืชโดยผ่านทางปากใบและผิวใบ
VW
ปริมาณน้าเสมือนของผลิตภัณฑ์
ปริมาณน้าเสมือนเท่าของผลิตภัณฑ์
ปริมาณน้าเสมือนเขียวของผลิตภัณฑ์
ปริมาณน้าเสมือนน้าเงินของผลิตภัณฑ์
WF
วอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
ค่าสัดส่วนน้าหนักความสาคัญของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม j ในปีที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
WPj
ค่าศักยภาพผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม j หลังการใช้
ค่าน้าหนักความสาคัญแล้ว
Y
ปริมาณผลผลิตต่อไร่
สัดส่วนการชะล้าง เท่ากับ 10% ของอัตราการใช้ปุ๋ย
α

หน่วย
กิโลกรัมต่อไร่
ตันต่อปี
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัมเทียบเท่าสารอ้างอิงของ
ผลกระทบ j ต่อกิโลกรัมของสาร i
กิโลกรัมเทียบเท่าสารอ้างอิงของ
ผลกระทบ j ต่อคนต่อปี
มิลลิเมตรต่อวัน
มิลลิเมตรต่อวัน
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
คน
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
กิโลกรัมของสาร i
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ตันต่อไร่
-
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ส่วนที่ 5 ขั้นตอนการทาโครงงานวิศวกรรม และเอกสารคาร้อง
สาหรับนิสิตและอาจารย์ และผู้ประสานงานโครงงาน
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5.1 ขั้นตอนการทาโครงงานวิศวกรรม
5.1.1 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

นิสิตยื่นคาร้องขอสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 201)
พร้อมแบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 101)
และบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษา (แบบ คง. 203)
ที่ผู้ประสานงานวิชาโครงงานฯ ก่อนวันกาหนดสอบ 7 วัน

ผู้ประสานงานวิชาโครงงานฯ ประจาภาควิชา
- ประกาศวันสอบและสถานที่ พร้อมรายชื่อกรรมการสอบวิชาโครงงานฯ
- นิสิตรับใบประเมินผลการสอบหัวข้อโครงงานฯ (แบบ คง. 204) ได้ที่ภาควิชาหรือจากคู่มือนี้

นิสิตสอบหัวข้อโครงงานตามประกาศ
ของทางภาควิชา (แบบ คง. 302)

คณะกรรมการสอบรวบรวมผลการสอบและใบประเมินส่งภาควิชา (แบบ คง. 301)

ผ่านแบบมีเงื่อนไข

นิสิตส่ง (แบบ คง. 101) ฉบับแก้ไข
ได้รับการตรวจความถูกต้องจาก
คณะกรรมการสอบ
ส่งภายใน 7 วันทีผ่ ู้ประสานงานฯ

ไม่ผา่ น

ผลสอบ

ผ่าน

ประกาศผลการสอบ
นิสิตทาโครงงานวิศวกรรม 2 (ต่อ)

เสนอโครงร่าง และสอบหัวข้อ
โครงงานวิศวกรรมใหม่
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5.1.2 ขั้นตอนการทาโครงงานและการสอบโครงงานวิศวกรรม





นิสิตลงทะเบียนวิชาโครงงานฯ และจัดทาต่อในหัวข้อเดียวกับที่สอบผ่านไปแล้ว
กรณีต้องการเปลีย่ นชื่อโครงงานหรืออาจารย์ทีปรึกษาให้กรอกข้อมูลลงใน แบบ คง. 202
ทุกครั้งที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้บันทึกการเข้าพบที่ แบบ คง. 203
ส่งเอกสารทีผ่ ู้ประสานงานโครงงานฯ

การสอบโครงงานประจาปีจะจัดสอบพร้อมกันโดย
- ประกาศวันเวลาสอบและสถานที่ พร้อมรายชื่อกรรมการสอบวิชาโครงงานฯ
- นิสิตรับใบประเมินผลการสอบโครงงานฯ (แบบ คง. 205) ได้ที่ภาควิชาหรือจากคู่มือนี้
และให้บันทึกข้อมูลและส่งคณะกรรมการสอบด้วย
- นิสิตยื่นคาร้องขอสอบ (แบบ คง. 201) ตามประกาศวันสอบโครงงานของคณะกรรมการผู้ประสานงาน
โครงงาน (แบบ คง. 302)
- นิสิตสาเนารายงานโครงงานตาม (แบบ คง. 102) จานวน 4 ชุด ส่งที่ผู้ประสานงานโครงงานฯ
คณะกรรมการสอบรวบรวมผลการสอบและใบประเมินส่งภาควิชา
ผ่านแบบมีเงื่อนไข

นิสิตส่งรายงานโครงงาน (แบบ คง. 102)
ฉบับแก้ไข และผ่านการรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งภายใน 15 วัน
ทีผ่ ู้ประสานงานโครงงานฯ

1.
2.
3.
4.

ไม่ผา่ น

ผลสอบ

แก้ไขปรับปรุง
เพื่อนาเสนอโครงงานใหม่

ผ่าน

ให้นิสิตดาเนินการต่อไปนี้
ยื่นคาร้องขอตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 206) พร้อมรายงานโครงงานตาม แบบ คง. 102 จานวน 1 เล่ม
(แบบหนีบคลิบดา) ให้ผู้ตรวจรูปแบบของภาควิชา เพื่อตรวจรูปแบบภายใน 14 วันหลังประกาศผลสอบ
ดาเนินการแก้ไขตามผลการตรวจรูปแบบ และส่งให้ผู้ตรวจรูปแบบของภาควิชาตรวจอีกครั้ง ภายใน 14 วัน
เมื่อผ่านการตรวจให้นาแบบฟอร์มการตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 304) คาร้องเสนอหน้าอนุมัติโครงงาน
วิศวกรรม (แบบ คง. 207) และใบหน้าอนุมัติโครงงานวิศวกรรมเท่ากับจานวนเล่มที่จะทาเสนอต่อคณบดีที่ฝ่ายวิชาการ
นาใบอนุมัติโครงงานวิศวกรรมที่ได้รับการเซ็นต์แล้วไปจัดทาเล่ม (ขัน้ ต่า 4 เล่ม เข้าปกเล่มแดง) และนาส่งที่ผู้ประสานงาน
โครงงาน พร้อมแผ่น CD รายงานและบทความโครงงานวิศวกรรม (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ตามรูปแบบของวารสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์) หลังจากทีไ่ ด้รับใบอนุมตั ิโครงงานภายใน 21 วัน
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5.2 เอกสารคาร้องสาหรับนิสิตและอาจารย์ และผู้ประสานงานโครงงาน
5.2.1 เอกสารสาหรับนิสิต
5.2.1.1 ตัวอย่างการเขียนรายงานหัวข้อโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 101)
5.2.1.2 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 102) (ดูจากส่วนที่ 6)
5.2.1.3 คาร้องขอสอบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 201)
5.2.1.4 คาร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 202)
5.2.1.5 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 203)
5.2.1.6 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 204)
5.2.1.7 แบบประเมินผลการสอบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 205)
5.2.1.8 คาร้องขอตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 206)
5.2.1.9 คาร้องเสนอหน้าอนุมัตโิ ครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 207)
5.2.2 เอกสารสาหรับอาจารย์และผู้ประสานงานโครงงาน
5.2.2.1 บันทึกผลการสอบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 301)
5.2.2.2 ตารางสอบหัวข้อและสอบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 302)
5.2.2.3 ตารางบันทึกข้อมูลโครงงานวิศวกรรมประจาปีการศึกษา................ (แบบ คง. 303)
5.2.2.4 บันทึกการตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม (แบบ คง. 304)
หมายเหตุ: การกาหนดหมายเลขโครงงานให้ใช้หลักการดังนี้
XXXX - X – XX - XX
ลาดับที่ ให้ใช้เลขจานวนนับเรียงจาก 01 02 03 ….
ภาควิชา
แผนการเรียน ภาคปกติใช้ N
ปีการศึกษา 25XX

ตัวอักษร แทนภาค/สาขาวิชา
EE แทน
IE แทน
LE แทน
ME แทน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

BME
CHE
COM
CVE

รายละเอียดของเอกสารต่างๆ มีดังต่อไปนี้

แทน
แทน
แทน
แทน

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แบบ คง. 101
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แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรม................................
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา …………..

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………….……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………

เสนอโดย:

1. …………………………………………………………………. รหัส ……………………….……….
2. …………………………………………………….………….. รหัส ………….…………….……….
3. …………………………………………………….………….. รหัส ………….…………….……….

อาจารย์ที่ปรึกษา:

………………………………………….............
(……………………………………………………)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:

………………………………………….............
(……………………………………………………)

เสนอวันที่ ……………………………………………………..
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แนวความคิดที่สาคัญหรือสมมุติฐาน
……...………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (Literature review)
..............……………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอบเขตโครงงานวิศวกรรม
..............……………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประโยชน์ที่จะได้รับ
..............……………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอนการค้นคว้าวิจัย
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ระยะเวลาการทาโครงงาน
ขั้นตอน

ปี พ.ศ. …………….
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………...

งบประมาณ ……………………………………………………………………………………
เอกสารอ้างอิง
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………………….........

ลงชื่อผู้เสนอ ………………………………………………………………..
(……………………………………………………………...)
………………………………………………………………..
(……………………………………………………………...)
………………………………………………………………..
(……………………………………………………………...)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....

แบบ คง. 201
53

คาร้องขอสอบโครงงานวิศวกรรม
 สอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

 สอบโครงงานวิศวกรรม

ส่วนที่ 1 สาหรับนิสิต
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม……………………………………………
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………….
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….…………………………………………………
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม...................………………………….…........…………………………………………………

ส่วนที่ 2 สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจครั้งที่ 1  อนุญาตให้สอบ  อนุญาตให้สอบแต่ต้องแก้ไข  ไม่อนุญาตให้สอบ
ความเห็น……………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……….................................…………………….อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(…………………………………………………………….)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....
ตรวจครั้งที่ 2  อนุญาตให้สอบ  อนุญาตให้สอบแต่ต้องแก้ไข  ไม่อนุญาตให้สอบ
ความเห็น……………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……….................................…………………….อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(…………………………………………………………….)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....

ส่วนที่ 3 สาหรับอาจารย์ผู้ประสานงานโครงงาน
สอบวันที่........................................................................
คณะกรรมการสอบ 1. ประธานกรรมการ................................…………….…………………………..
2. กรรมการ………………………………………………………………………………….
3. กรรมการ………………………………………………………………………………….
4. กรรมการ………………………………………………………………………………….
5. กรรมการ………………………………………………………………………………….
ตรวจสอบให้สอบได้

ลงชื่อ……………………………………………….อาจารย์ผู้ประสานงานโครงงาน
(………………………………………………….)
วันที่ ….…… / ……….……. / …………..

แบบ คง. 202
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คาร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรม..................................................

วันที.่ ............................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงงานนิสิต
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม……………………………………………
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………….
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................

ส่วนที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลง
 หัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หัวข้อเดิม................................................................................................................... ....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
เปลี่ยนเป็นหัวข้อใหม่………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม
อาจารย์เดิม....................................................................................................................................
เปลี่ยนเป็นอาจารย์........................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่ม โครงงาน/ตัวแทนกลุ่มโครงงาน
(............................................................)

ส่วนที่ 3 ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อนุญาตให้เปลี่ยน  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
ความเห็น……………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……….................................…………………….
(.....................................................................)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....
ผู้ประสานงานโครงงาน

ทราบและดาเนินการแล้ว

ลงชื่อ……….................................…………………….
(.....................................................................)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....

แบบ คง. 203
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บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายงานความก้าวหน้า

ลายเซ็น
อาจารย์ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
หมายเหตุ: 1. นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 4 ครั้ง และต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาถึงจะมีสิทธิสอบ
หัวข้อโครงงานฯ สาหรับการสอบโครงงานฯ ต้องมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 8 ครั้ง
2. ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตต้องเตรียมความพร้อมอย่างดี และนาเสนอความก้าวหน้าให้กับ
อาจารย์ทปี่ รึกษา เพื่อให้โครงงานเสร็จตามแผนการทางานที่กาหนดไว้

แบบ คง. 204
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แบบประเมินผลการสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
ผลการประเมิน
ลาดับ
หัวข้อการประเมิน
ที่
1. ความน่าสนใจ และความเหมาะสม (ความยาก-ง่าย)
2. การทบทวน/การรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่นาเสนอ
3. การนาเสนอ/รูปแบบรายงานโครงงานวิศวกรรม
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมิน:

 สอบผ่าน

คะแนน คะแนนนิสิต (คนที่) คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
1
2
3
30
40
30
100

 สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข

 สอบไม่ผ่าน

สรุปความเห็นกรรมการ
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
สรุปสาเหตุที่สอบไม่ผ่าน:
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการ/กรรมการสอบ
(.........................................................................)
วันที่ ….…..… / ………………….…. / ……………....

แบบ คง. 205
57

แบบประเมินผลการสอบโครงงานวิศวกรรม
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
ผลการประเมิน
ลาดับ
หัวข้อการประเมิน
ที่
1. เนื้อหาโครงงานมีความถูกต้องเหมาะสม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ (ความยาก-ง่าย)
2. การนาเสนอ เช่น ความน่าสนใจ วิธี/เทคนิคที่ใฃ้
และวิธีการสื่อสาร เป็นต้น
3. รูปแบบรายงานโครงงานวิศวกรรม เช่น
ความถูกต้องของการพิมพ์รูปเล่มรายงานโครงงานฯ
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมิน:

 สอบผ่าน

คะแนน คะแนนนิสิต (คนที่) คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
1
2
3
50
40
10
100

 สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข

 สอบไม่ผ่าน

สรุปความเห็นกรรมการ
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
สรุปสาเหตุที่สอบไม่ผ่าน:
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………....................
ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการ/กรรมการสอบ
(.........................................................................)
วันที่ ….…..… / ………………….…. / ……………....

แบบ คง. 206
58

คาร้องขอตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรม..................................................

วันที.่ ............................................

ส่วนที่ 1 สาหรับนิสติ
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….…………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
หัวหน้ากลุ่มโครงงาน/ตัวแทนกลุ่มโครงงาน:
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...............................................นามสกุล..............................................
รหัสประจาตัวนิสิต................................................ หลักสูตร........................................................................
สาขาวิชา.............................................................. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..................................................
E-mail……………………………..................................................... และคณะผู้จัดทาได้ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
โครงงานวิศวกรรม ตามคู่มือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรมนี้
ลงชื่อ……….................................…………………….
(.....................................................................)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....

ส่วนที่ 2 สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม
ความคิดเห็น
 เห็นสมควรให้ตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม
ลงชื่อ………................................………………….อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(………………………………………………………..)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………

แบบ คง. 207
59

คาร้องเสนอหน้าอนุมตั ิโครงงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรม..................................................

วันที.่ ............................................

โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….……………………………………………………….
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
หัวหน้ากลุ่มโครงงาน/ตัวแทนกลุ่มโครงงาน:
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...............................................นามสกุล..............................................
รหัสประจาตัวนิสิต................................................ หลักสูตร........................................................................
สาขาวิชา.............................................................. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..................................................
E-mail……………………………..................................................... และคณะผู้จัดทาได้ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
โครงงานวิศวกรรม ตามคู่มือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ตรวจ
รูปแบบโครงงานวิศวกรรมเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ……….................................…………………….
(.....................................................................)
วันที่ ….…… / ………………..…. / ……………....
การรับรองจากผู้ที่เกี่ยวช้อง
ลงชื่อ………................................………………….อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(………………………………………………………..)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………
ลงชื่อ………................................………………….ผู้ประสานงานโครงงาน
(………………………………………………………..)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………
ลงชื่อ………................................………………….หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
(………………………………………………………..)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………

แบบ คง. 207(ต่อ)
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามหน้าอนุมัติโครงงานวิศวกรรม จานวน.......................ฉบับ
ลงชื่อ………................................………………….หัวหน้างานบริการการศึกษา
(นายธงชัย โสมณวัฒน์)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………
ลงชื่อ………................................………………….รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคุณ ศรีสนิท)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………
 ลงนามแล้ว
ลงชื่อ………................................………………….คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)
วันที่ ….…… / …………….…. / ………………

แบบ คง. 301
61

บันทึกผลการสอบโครงงานวิศวกรรม (กรณีกรรมการสอบ 3 คน)
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
ผลการประเมิน
ลาดับ
คะแนน คะแนนนิสิต (คนที่) คะแนน
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
ที่
เต็ม
เฉลี่ย
1
2
3
1. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)
40
2.

…………………………………………………………………………
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)

30

3.

…………………………………………………………………………
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)

30

…………………………………………………………………………
คะแนนรวม
เกรดที่ได้

100
-

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประสานงานโครงงาน
(.........................................................................)
วันที่ ….…..… / ………………….…. / ……………....

หมายเหตุ: เกณฑ์ที่ใช้สาหรับการให้เกรด
คะแนน
เกรด

80-100
A

75-79
B+

70-74
B

65-69
C+

60-64
C

55-59
D+

50-54
D

0-49
E

แบบ คง. 301
62

บันทึกผลการสอบโครงงานวิศวกรรม (กรณีกรรมการสอบ 5 คน)
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจาตัว.............................................
อาจารย์ที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
ผลการประเมิน
ลาดับ
คะแนน คะแนนนิสิต (คนที่) คะแนน
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
ที่
เต็ม
เฉลี่ย
1
2
3
1. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)
40
2.

…………………………………………………………………………
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)

15

3.

…………………………………………………………………………
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)

15

4.

…………………………………………………………………………
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)

15

5.

…………………………………………………………………………
กรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม: (ชื่อ-นามสกุล)

15

…………………………………………………………………………
คะแนนรวม
เกรดที่ได้

100
-

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประสานงานโครงงาน
(.........................................................................)
วันที่ ….…..… / ………………….…. / ……………....
หมายเหตุ: เกณฑ์ที่ใช้สาหรับการให้เกรด
คะแนน
เกรด

80-100
A

75-79
B+

70-74
B

65-69
C+

60-64
C

55-59
D+

50-54
D

0-49
E

63

แบบ คง. 302

ตารางสอบหัวข้อและสอบโครงงานวิศวกรรม
 สอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

 สอบโครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

เวลาสอบ

หมายเลขโครงงาน

ชื่อโครงงาน

ห้องสอบ

แบบ คง. 303

64

ตารางบันทึกข้อมูลโครงงานวิศวกรรมประจาปีการศึกษา........................
 สอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

 สอบโครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ลาดับที่ หมายเลขโครงงาน

ชื่อโครงงาน

รายชื่อนืสิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อกรรมการสอบ

แบบ คง. 304
1

บันทึกการตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรม
โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม………………………………………………………………….
ชื่อโครงงาน.......……………………………..…………………………………….………………………………………………………
โดย 1. …………………................……..................... รหัสประจําตัว.............................................
2. …………………................……..................... รหัสประจําตัว.............................................
3. …………………................……..................... รหัสประจําตัว.............................................
อาจารยที่ปรึกษา................................…………….……….…...….……………………………………
ขาพเจาไดตรวจรูปแบบโครงงานวิศวกรรมฉบับนี้ เรียบรอยแลว
 เห็นสมควรใหจัดทํารูปเลมโครงงานวิศวกรรม
 มีแกไขรูปแบบ โดยใหนิสิตนําสงกลับมาตรวจสอบอีกครั้งภายในวันที่.....................................
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ลงชื่อ......................................................................ผูตรวจรูปแบบ
(.........................................................................)
วันที่ ….…..… / ………………….…. / ……………....

เอกสารแนบ แบบ คง. 304
66

รายละเอียดประกอบการตรวจรูปแบบ
ลาดับที่

หมายเลขหน้า

รายการแก้ไข

ส่วนที่ 6 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คง. 102)

ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาเล่มโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. กรอบของข้อความในแต่ละหน้า คือ 1) จากขอบบนของกระดาษลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก
เว้นระยะ 1.25 นิ้ว 2) จากขอบล่างของกระดาษถึงข้อความบรรทัดล่างสุดแต่ละหน้า ให้เว้นระยะ 1.0 นิ้ ว
3) จากขอบซ้ายของกระดาษถึงอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัดซึ่งเป็นแนวคั่นหน้าให้เว้นระยะ 1.25 นิ้ว
และ 4) จากขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายในแต่ละบรรทัดโดยประมาณ ให้เว้นระยะ 1.0 นิ้ว
2. เลขกากับหน้า ให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวาตอนบน ห่างจากขอบบนของกระดาษเป็นระยะ 0.75 นิ้ว
และจากริมขวาของกระดาษเป็นระยะ 1.0 นิ้ว (ตรงกับแนวอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัด)
3. การย่อหน้าให้เว้นดังนี้ คือ ย่อหน้าแรกเว้นระยะ 7 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ตัวที่ 8 ย่อหน้าที่สอง
ที่สาม หรือย่อหน้าต่อๆ ไป ให้เว้นเข้าไปอีก 3 ตัวอักษร ถ้าเป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การเคาะ
ทีล ะระยะตัว อักษรนั้ น มี ความคลาดเคลื่ อน จึงให้ ใช้ การตั้งแท็บ เริ่ม ต้น ที่ 0.57 นิ้ว และระยะถั ดไป
เพิ่มระยะละ 0.23 นิ้ว ตามลาดับ ดังนี้ 0.57 นิ้ว 0.80 นิ้ว 1.03 นิ้ว 1.26 นิ้ว 1.49 นิ้ว 1.72 นิ้ว …
(ดังตัวอย่างในไฟล์นี้)
4. ใช้ตัวอักษรแบบไทยสารบัญ นิว (TH Sarabun New) ตลอดทั้งเล่ม ยกเว้น การพิมพ์สมการ
ตัวแปรคณิตศาสตร์ หรือตัวอักษรกรีก ต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Mathtype เท่านั้น
5. ขนาดของตั ว อั ก ษรที่ ใช้ พิ ม พ์ เนื้ อ ความทั่ ว ไป เลขหน้ า ให้ ใช้ ตั ว อั ก ษรขนาด 16 พอยต์
ตัวอักษรที่เป็นบทที่ และชื่อบทให้ใช้ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา หัวข้อใหญ่พิมพ์ชิดแนวด้านซ้ายให้ใช้ขนาด
18 พอยต์ ตัวหนา และหัวข้อรอง หัวข้อย่อยให้ใช้ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา
6. ระยะห่างของบรรทัดที่ใช้ในการพิมพ์ตลอดทั้งเล่มเท่ากับ 1 เท่า ยกเว้น 1) คาอธิบายตาราง
ประกอบ ให้ใส่ในตาแหน่งเหนือตารางด้วยคาว่า “ตารางที่ x.x” โดยเว้นห่างจากตาราง 6 points และ
2) คาอธิบ ายรู ป ประกอบ ให้ ใส่ ในตาแหน่ งใต้รูปด้ว ยคาว่า “รูปที่ x.x” โดยเว้นห่ างจากรูป 6 points
(x ตัวแรก คือ เลขบท และ x ตัวที่สอง คือ ลาดับที่ของตาราง/รูปภาพ)
7. การจั ด พิ ม พ์ รู ป หรื อ ตารางที่ ต่ อ เนื่ อ ง มี จ านวนเกิ น 1 หน้ า ในหน้ า ที่ 2 เป็ น ต้ น ไป
ให้ ใ ช้ รู ป แบบการจั ด พิ ม พ์ แ บบเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดในคู่ มื อ การจั ด ท าโครงงานวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และเพิ่ ม รายละเอี ย ดในส่ ว นชื่ อ ของรู ป หรื อ ตารางด้ า นท้ า ยสุ ด ว่ า “(ต่ อ )”
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram) (ต่อ)
ตารางที่ 2.1 แสดงขนาดสิ่งตัวอย่างสาหรับการทดสอบด้วยข้อมูลผันแปร (ต่อ)

8. องค์ป ระกอบของโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีดังนี้ คื อ 1) ส่ ว นประกอบ
ตอนต้น ประกอบด้วย ปกนอก (Binding) ปกใน (Title page) หน้าอนุมัติ (Approval sheet) บทคัดย่อ
ภาษาไทย (Abstract in Thai) บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ (Abstract in English) กิ ต ติ ก รรมประกาศ
สารบัญ (Table of contents) บัญชีตาราง (List of tables) สารบัญรูป และคาอธิบาย สัญลักษณ์ และ
คาย่อ 2) ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 ผลการด าเนิ น งาน และบทที่ 5 สรุ ป ผล และข้ อ เสนอแนะ และ 3) ส่ ว นประกอบตอนท้ า ย
ประกอบด้ ว ย เอกสารอ้ า งอิ ง (References) ภาคผนวก (Appendix) และประวั ติ ย่ อ ผู้ ท าโครงงาน
(Curriculum vitae)
9. การจัดพิมพ์ชื่อใบลงนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสอบโครงงาน
วิ ศ วกรรม ให้ จั ด พิ ม พ์ ต าแหน่ ง ชื่ อ -นามสกุ ล ในวงเล็ บ อยู่ กึ่ ง กลางของเส้ น ปะที่ ใช้ ส าหรั บ เซ็ น ชื่ อ
ดังตัวอย่าง
คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
............................................................ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล)
...........................................................กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาพล วรดิษฐ์)
...........................................................กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์)

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างสันปกนอก ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
ตัวหนา ขนาด 14 พอยต์

ชื่อโครงงาน
ปีการศึกษา 2561
การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานชุบผิวโลหะ

ตัวอย่างการพิมพ์สันปก

ปีการศึกษา 2561

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างปกนอก
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์

ตรามหาวิทยาลัยขนาด 1.7x1.7 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด
การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานชุบผิวโลหะ
MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS IN QUALITY INSPECTION OF
SURFACE COATING PROCESS

เว้น 2 เคาะ โดยยึดคนชื่อยาวเป็นหลัก
ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

จัดให้อยู่กึ่งกลาง
โดยเว้นระยะห่าง
บน-ล่าง
ให้ห่างเท่ากัน

นางสาวจันทร์จิรา อินเฮง
นางสาวจามรี
สุขชัย
นางสาวนัทธมน พาราพันธกุล

โครงงานวิศวกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม………………..
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา ............
ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างปกใน ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
ขนาด 16 พอยต์

การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานชุบผิวโลหะ
MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS IN QUALITY INSPECTION OF
SURFACE COATING PROCESS

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

จัดให้อยู่กึ่งกลาง
โดยเว้นระยะห่าง
บน-ล่าง
ให้ห่างเท่ากัน

เว้น 2 เคาะ โดยยึดคนชื่อยาวเป็นหลัก
นางสาวจันทร์จิรา อินเฮง
นางสาวจามรี
สุขชัย
นางสาวนัทธมน พาราพันธกุล

โครงงานวิศวกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม……………….
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา …………
ลิขสิทธิ์เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างหน้าอนุมัติ กรณีคณะกรรมการสอบ 3 คน
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์

โครงงานวิศวกรรม
เรื่อง
การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานชุบผิวโลหะ
ของ เว้น 2 เคาะ โดยยึดคนชื่อยาวเป็นหลัก
นางสาวจันทร์จิรา อินเฮง
นางสาวจามรี
สุขชัย
นางสาวนัทธมน พาราพันธกุล
เว้น 1 บรรทัด
ได้รับอนุมัติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม…………………..
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เว้น 2 บรรทัด
............................................................คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สมภพ รอดอัมพร
เว้น 1 บรรทัด
คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

............................................................ประธาน
(
)
............................................................กรรมการ
(
)
............................................................กรรมการ
(
)

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างหน้าอนุมัติ กรณีคณะกรรมการสอบ 5 คน
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์

โครงงานวิศวกรรม
เรื่อง
การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานชุบผิวโลหะ
ของ เว้น 2 เคาะ โดยยึดคนชื่อยาวเป็นหลัก
นางสาวจันทร์จิรา อินเฮง
นางสาวจามรี
สุขชัย
นางสาวนัทธมน พาราพันธกุล
เว้น 1 บรรทัด
ได้รับอนุมัติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม…………………..
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เว้น 2 บรรทัด
............................................................คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สมภพ รอดอัมพร
เว้น 1 บรรทัด
คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

............................................................ประธาน
(
)
............................................................กรรมการ
(
)
............................................................กรรมการ
(
)
............................................................กรรมการ
(
)
............................................................กรรมการ
(
)
ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว
นิ้
ตัวหนา
ขนาด 20
พอยต์

การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานชุบผิวโลหะ
ปีการศึกษา …………
เว้น 1 บรรทัด
เว้น 2 เคาะ โดยยึดคนชื่อยาวเป็นหลัก

ตัวหนา โดย
ขนาด 18 นางสาวจันทร์จิรา อินเฮง
พอยต์ นางสาวจามรี
สุขชัย
นางสาวนัทธมน พาราพันธกุล

เว้น 2 เคาะ

ตัวหนา อาจารย์ที่ปรึกษา
ขนาด 18 รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
พอยต์

เว้น 2 บรรทัด

บรรทัดแรกเริ่มพิมพ์ที่
ตัวอักษรตัวที่ 8 หรือ ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
เว้น 0.57 นิ้ว

บทคัดย่อ

เว้น 1 บรรทัด
โครงงานวิ ศ วกรรมนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ร ะบบการวั ด ในงานตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของกระบวนการชุบ ผิ วโลหะ โรงงานตัวอย่างประสบปัญ หาการถูกตีกลั บของสิ นค้าด้วยสาเหตุสาคัญ
2 ประการ คือ Dimension over Spec และ Flow ทั้งๆ ที่ได้มีการตรวจวัดชิ้นงานก่อนส่งมอบให้ กับ
ขอบซ้าย ลูกค้าอยู่เสมอ การวิเคราะห์การถูกตีกลับชิ้นงานด้วยสาเหตุ Dimension over spec พบว่า…………………. ขอบขวา
เว้น 1.25 นิ้ว ....................................................................................................................................................................... เว้น 1 นิ้ว
...................................................................................................................................
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
ขนาด
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ระบบการวัด กระบวนการชุบผิวโลหะ รีพีททะบิลิตีและรีโปรดิวซิบิลิตี้
16
พอยต์

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว
นิ้
ตัวหนา
ขนาด 20
พอยต์
ตัวหนา
ขนาด 18
พอยต์

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

MEASUREMENT SYSTEM ANALSIS IN QUALITY INSPECTION OF
SURFACE COATING PROCESS
Academic Year ............
เว้น 1 บรรทัด
เว้น 2 เคาะ
By เว้น 2 เคาะ โดยยึดคนชื่อยาวเป็นหลัก ตัวหนา Advisor
ขนาด 18 Assoc. Prof. Ninlawan Choomrit, Ph.D
Miss Junjira
Inheng
พอยต์
Miss Chammaree Sukchai
Miss Nattamon

Parapantakun
เว้น 2 บรรทัด

บรรทัดแรกเริ่มพิมพ์ที่
ตัวอักษรตัวที่ 8 หรือ ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
เว้น 0.57 นิ้ว

Abstract

เว้น 1 บรรทัด
This engineering project aims to analyze a measurement system of quality
inspection in surface coating process. The case study found many rejected lots of
ขอบซ้าย products from their customers under causes of dimension over spec and flow even ขอบขวา
เว้น 1.25 นิ้ว though there was final inspection before delivery. For dimension over spec, ………………….. เว้น 1 นิ้ว
.......................................................................................................................................................................
ตัวหนา ...................................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
ขนาด
Keywords: Measurement System Analysis, Surface Coating Process,
16
Repeatability and Reproducibility
พอยต์
บรรทัดที่สองเริ่มพิมพ์
ที่ตัวอักษรตัวที่ 8
หรือ เว้น 0.57 นิ้ว

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว
ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

กิตติกรรมประกาศ

เว้น 1 บรรทัด
ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว
โครงงานวิศวกรรมนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน คณะผู้จัดทา
โครงงานขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์………………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คาปรึกษา คาแนะนา ตรวจแก้ไขความเรียบร้อย ตลอดจนการชี้แนะ
ในการหาคาตอบในปัญหาต่างๆ ระหว่างจัดทาโครงงานนี้ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ ผู้บ ริห ารและพนักงานทุกคนของบริษัทตัวอย่าง ที่ทางคณะผู้ จัดทาได้เข้าไป
ใช้
ศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ท่ านได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข้ อ มู ล ความช่ ว ยเหลื อ และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ให้ กั บ
ขนาด
คณะผู้จัดทาโครงงาน ทางคณะผู้จัดทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
16
โครงการวิศวกรรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก...................................... ประจาปีการศึกษา 2558
พอยต์
(ถ้ามี)
ท้ายที่สุ ดนี้ ทางคณะผู้ จั ดทาโครงงานขอขอบพระคุณ ทุกคนในครอบครัวที่ ให้ การสนับสนุ น
ให้กาลังใจในการศึกษาตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานวิศวกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
น าไปศึ ก ษาไม่ ม ากก็ น้ อ ยต่ อ ไป ความดี แ ละประโยชน์ ใดๆ จากโครงงานวิ ศ วกรรมนี้ ขอมอบให้ กั บ
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาทั้งหมด
เว้น 2 บรรทัด
ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์
ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ผู้จัดทาโครงงาน/คณะผู้จัดทาโครงงาน
ให้นิสิตเลือกใช้
งานเดี่ยวใช้ ผู้จัดทาโครงงาน
งานกลุ่มใช้ คณะผู้จัดทาโครงงาน

หมายเหตุ ข้อความในกิตติกรรมประกาศนี้เป็นเพียงตัวอย่าง นิสิตสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างสารบัญ
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

สารบัญ
ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
เว้น 1 บรรทัด
ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
รายการสัญลักษณ์
ประมวลคาย่อ

ใช้
ตัวอักษร
ขนาด
16
พอยต์

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน้า
ก
ข
ค
ง
ฉ
ฉ
ช
ซ
1
1
1
1
3

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎี
2.1.1 หัวข้อย่อยที่ 1
2.1.2 หัวข้อย่อยที่ 2
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 หัวข้อย่อยที่ 1
2.2.2 หัวข้อย่อยที่ 2

4
4
4
6
10
10
12

บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
3.1 หัวข้อหลักที่ 1
3.1.1 หัวข้อย่อยที่ 1
3.1.2 หัวข้อย่อยที่ 2
3.2 หัวข้อหลักที่ 2
3.2.1 หัวข้อย่อยที่ 1
3.2.2 หัวข้อย่อยที่ 2

15
25
36
38
40
42
44

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างสารบัญ(ต่อ)
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
(ใส่เลขหน้าคัวอักษรไทย)

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
สารบัญ(ต่อ)
เว้น 1 บรรทัด

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ่ว

ห่างจากขอบบน
0.75 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว

บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
4.1 หัวข้อหลักที่ 1
4.1.1 หัวข้อย่อยที่ 1
4.1.2 หัวข้อย่อยที่ 2
4.2 หัวข้อหลักที่ 2
4.2.1 หัวข้อย่อยที่ 1
4.2.2 หัวข้อย่อยที่ 2

หน้า
48
48
60
65
75
75
80

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
5.2 ข้อเสนอแนะ

89
89
90

ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์

ใช้
ตัวอักษร
ขนาด 16
พอยต์

จ

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ประวัติย่อผู้ทาโครงงาน

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

91
94
96
98
100

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา
ขนาด 16
พอยต์
ตัวอักษร
ขนาด 16
พอยต์

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
สารบัญตาราง
เว้น 1 บรรทัด
ตารางที่
1.1 XXXX
1.2 XXXX
2.1 XXXX
2.2 XXXX
3.1 XXXX
3.2 XXXX

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างสารบัญตาราง
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์

หน้า
12
25
35
45
55
65

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา
ขนาด 16
พอยต์
ตัวอักษร
ขนาด 16
พอยต์

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ สารบัญรูป
เว้น 1 บรรทัด
รูปที่
1.1 XXXX
1.2 XXXX
2.1 XXXX
2.2 XXXX
3.1 XXXX
3.2 XXXX

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างสารบัญรูป
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์

หน้า
14
28
32
42
52
62

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา
ขนาด 16
พอยต์

ตัวอักษร
ขนาด 16
พอยต์

ตัวอย่างรายการสัญลักษณ์
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

รายการสัญลักษณ์
ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
เว้น 1 บรรทัด
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
AR
อัตราการใช้สารเคมีในพื้นที่เพาะปลูก
C
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ความเข้มข้นมลพิษมากสุดที่ยอมรับได้
ความเข้มข้นของมลพิษ
EFij
ค่าเทียบเท่าของมลสาร i ที่ทาให้เกิดผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม j

หน่วย
กิโลกรัมต่อไร่
ตันต่อปี
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัมเทียบเท่าสารอ้างอิง
ของผลกระทบ j ต่อกิโลกรัม
ของสาร i
ค่าการให้ขนาดของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กิโลกรัมเทียบเท่าสารอ้างอิง
j ที่เกิดจากการกระทาของคนหนึ่งคนต่อปี
ของผลกระทบ j ต่อคนต่อปี

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

หมายเหตุ 1. ข้อความในรายการสัญลักษณ์ เป็นเพียงตัวอย่าง
2. ให้เรียงตามลาดับตัวอักษร โดยเริ่มจากภาษาไทยแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และคาอื่นๆ
ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ตัวอย่างประมวลคาย่อ
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา
ขนาด 16
พอยต์

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
ประมวลคาย่อ
เว้น 1 บรรทัด
คาย่อ

คาอธิบาย

ตัวอักษร
ขนาด 16
พอยต์

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

หมายเหตุ ให้เรียงตามลาดับตัวอักษร โดยเริ่มจากภาษาไทยแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และคาอื่นๆ
ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์

ตัวอย่างบทที่ 1
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

บทที่ 1
บทนา

เว้น 1 บรรทัด

1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
1.2.1 (ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)……........
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.2 (ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)……........
ขอบซ้าย …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… ขอบขวา
เว้น 1.25 นิ้ว
เว้น 1 นิ้ว
1.3 ขอบเขตของโครงงาน (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์

ตัวอย่างบทที่ 2
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เว้น 1 บรรทัด
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด
2.1 ทฤษฎีXXXX (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
2.1.1 หัวข้อย่อยที่ 1 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.1.2 หัวข้อย่อยที่ 2 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
ขอบซ้าย
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)….. ขอบขวา
เว้น 1.25 นิ้ว
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… เว้น 1 นิ้ว
2.2.1 หัวข้อย่อยที่ 1 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.2 หัวข้อย่อยที่ 2 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างการวางรูปในเนื้อหา
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

14

ห่างจากขอบบน
0.75 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว

จัดให้อยู่
กึ่งกลาง
โดยเว้น
ระยะห่าง
ซ้าย-ขวา
ให้ห่างเท่ากัน
เว้น
6 points

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
ที่มา: http://www.bigq.co.th/article_detail.php?id=22

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างการวางตารางในเนื้อหา
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

15

ห่างจากขอบบน
0.75 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว
เว้น
6 points
ตัวหนา
ขนาด
16 พอยต์
ตัวอักษร
ขนาด
16 หรือ
14 พอยต์

ตารางที่ 2.1 แสดงขนาดสิ่งตัวอย่างสาหรับการทดสอบด้วยข้อมูลผันแปร
จานวนผู้ทดสอบ

จานวนอุปกรณ์วัด

1
1
2
2
1 หรือ 2
3 หรือมากกว่า
3 หรือมากกว่า

1
2
1
2
3 หรือมากว่า
1 หรือ 2
3 หรือมากว่า

จานวนชิ้นงาน
ที่น้อยที่สุด
10
15
15
10
10
10
10

จานวนการวัดซ้า
ในแต่ละชิ้นงาน
5
3
3
2
2
2
2
ขอบขวา
เว้น 1 นิ้ว

ขอบซ้าย
เว้น 1.25 นิ้ว

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์

ตัวอย่างบทที่ 3
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

บทที่ 3
วิธกี ารดาเนินงาน

เว้น 1 บรรทัด
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด

3.1 หัวข้อหลักที่ 1 (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
3.1.1 หัวข้อย่อยที่ 1 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.1.2 หัวข้อย่อยที่ 2 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด
3.2 หัวข้อหลักที่ 2 (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
3.2.1 หัวข้อย่อยที่ 1 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
ขอบซ้าย
ขอบขวา
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
เว้น 1.25 นิ้ว
เว้น 1 นิ้ว
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2.2 หัวข้อย่อยที่ 2 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอบล่างเว้น 1 นิ้ว

ขอบบนเว้น 1.25 นิ้ว

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์

ตัวอย่างบทที่ 4
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน

เว้น 1 บรรทัด
(ข้อความ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)…..
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด

4.1 หัวข้อหลักที่ 1 (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
4.1.1 หัวข้อย่อยที่ 1 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.1.2 หัวข้อย่อยที่ 2 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด
4.2 หัวข้อหลักที่ 2 (ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยต์)
4.2.1 หัวข้อย่อยที่ 1 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
ขอบซ้าย
ขอบขวา
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
เว้น 1.25 นิ้ว
เว้น 1 นิ้ว
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2.2 หัวข้อย่อยที่ 2 (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ย่อหน้าเข้ามา 8 ตัวอักษร หรือ 0.57 นิ้ว)
(ข้อความ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์ ให้ย่อหน้าเข้ามา 0.80 นิ้ว)…….....................................
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เอกสารอ้างอิง
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