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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ความส าคญัของวทิยานิพนธ์  
 วิทยานิพนธ์เป็นการน าเสนอการศึกษาหรือการวิจยัท่ีนกัศึกษาหรือผูว้ิจยันั้นไดก้ระท ามา    

อยา่งต่อเน่ือง การวจิยัหรือการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษานั้นมีความแตกต่างกบัการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีอยู่มาก เพราะเป็นการศึกษาในระดบัท่ีลึกซ้ึงเป็นขั้นตอน มีประเด็นของปัญหาและ

ขั้นตอนการแกปั้ญหาท่ีชดัเจน น าเสนอทฤษฎีท่ีมีเหตุผล การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ท่ีมีหลกัการ

และความลึกซ้ึงในแง่มุมต่าง ๆ 

 วิทยานิพนธ์จึงเป็นบทเขียนหรือวรรณกรรมท่ีจะตอ้งถูกศึกษา อา้งอิง หรือท าการคน้ควา้

เพิ่มเติมโดยผูศึ้กษาหรือนกัวจิยัรุ่นหลงั ดงันั้น วทิยานิพนธ์ท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความถูกตอ้งและเป็นไปไดใ้นแง่มุมวชิาการ 
2. น าเสนออยา่งเป็นขั้นตอนและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
3. ใชภ้าษาท่ีสละสลวย ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
4. มีแง่มุมความคิดของการน าเสนอท่ีลึกซ้ึง 
5. ส่งเสริมใหมี้การขยายผลการศึกษาหรือการวจิยัเพิ่มเติมในภายหลงั 

1.2 ความส าคญัของขั้นตอนการน าเสนอวทิยานิพนธ์ 
 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอหรือการเขียนวิทยานิพนธ์นั้น มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความ
เขา้ใจของผูอ่้าน ไม่ว่าจะเป็นผูต้รวจวิทยานิพนธ์เอง หรือผูท่ี้จะใช้วิทยานิพนธ์นั้นในการค้นควา้
หรืออา้งอิงในอบัดบัต่อมา เน้ือหาวิทยานิพนธ์ในส่วนกลางนั้นควรประกอบด้วยส่วนส าคญัอีก        
3 ส่วนยอ่ย คือ ส่วนบทน า ส่วนบทเน้ือหาหลกั และส่วนบทสรุป  
 1.2.1 ส่วนบทน า  
 ส่วนบทน าจะเป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ถัดจากบทคดัย่อ บทคดัย่อจะกล่าวโดยย่อๆ      
ถึงประเด็นของปัญหาว่าคืออะไร ผู ้เขียนได้ท าอะไร อย่างไร และได้ผลเช่นไร และบทน า                  
จะเร่ิมชกัน าผูอ่้านเขา้สู่ประเด็นของปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยมกัสรุปงานวิจยัท่ีผูอ่ื้นไดก้ระท า
ไปแล้ว จากนั้ นผู ้เ ขียนจะช้ีประเด็นท่ีชัดเจน (Problem identification)  ว่าผู ้เ ขียนจะท าอะร               
หรือแก้ปัญหาท่ี จุดไหน แล้ว จึงสรุปขั้ นตอนของการศึกษาหรือการแก้ปัญหา ทั้ ง น้ี เพื่อ                      
เป็นการส่งทา้ยเขา้สู่ส่วนท่ีสองหรือส่วนท่ีเป็นบทเน้ือหาหลกันัน่เอง  
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 1.2.2 ส่วนบทเน้ือหาหลกั 
 เน้ือหาของวิทยานิพนธ์ส่วนเน้ือหาหลกัน้ี ประกอบด้วยบทต่าง ๆ 5 บท โดยแต่ละบท       
จะไม่ยาวจนเกินไป บทแรกของส่วนเน้ือหามกัจะกล่าวถึงหลกัการทัว่ไป หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
และงานวิจัย ท่ีผู ้อ่ืนได้กระท าไปแล้ว (Literature review) บทต่อๆมา จึงเป็นขั้ นตอนต่างๆ                  
ในการศึกษาหรือการแกปั้ญหา รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีได ้โดยมีการสรุปทา้ยบทและชกัน าเขา้สู่บทต่อไป 
 1.2.3 ส่วนบทสรุป 
 วิทยานิพนธ์ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีแสดงถึงความบรรลุเป้าหมายของการศึกษา เป็นส่วนท่ีแสดง
ความลึกซ้ึงของผูศึ้กษาวิจยั การน าเสนอบทวิเคราะห์วิจารณ์ หรือขอ้เสนอแนะ กบัการน าเสนอ
บทสรุปควรแยกกนัอยา่งชดัเจน เพราะบทสรุปจะกล่าวถึงผลการศึกษาหรือผลการวจิยัเท่านั้น 

1.3 ภาษาทีใ่ช้ในการเขยีนวทิยานิพนธ์ 
 1.3.1 ผูเ้ขียนสามารถท่ีจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้
 1.3.2 ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอต้องเป็นภาษาเขียน ท่ีกระชับ ชัดเจน ได้ใจความ และ
ถูกตอ้งตามหลกัการใชค้  าและไวยากรณ์ 
 1.3.3 การใชศ้พัทเ์ทคนิคหรือ ค าท่ีเป็นภาษาต่างประเทศควรใชค้  าท่ีแปลหรือ ศพัทบ์ญัญติั
ภาษาไทยท่ีอา้งอิงตามระบบของราชบณัฑิตยสถาน หากไม่แน่ใจความถูกตอ้งในการส่ือความหมาย 
ควรมีค าต่างภาษาอยูใ่นวงเล็บเสมอ 
 1.3.4 ควรหลีกเล่ียงการเขียนท่ีซ ้ าซ้อน (Redundancy) คลุมเครือ (Ambiguous) และ           
การส่อการชกัจูงในทางท่ีผดิ (Miss-leading) เพื่อไม่ใหผู้อ่้านสับสนและเขา้ใจผดิ 
 



บทที ่2 
การเรียงล าดบัและส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 

 

2.1 ส่วนที ่1 ส่วนต้น 
 ประกอบดว้ย 

1. สันปก (Spine) 
2. ปกนอก (Cover) 
3. กระดาษรองปก (Fly leaf) 
4. ปกในภาษาไทย (Thai title page) 
5. ปกในภาษาองักฤษ (English title page) 
6. หนา้ลิขสิทธ์ิ (Copyright page) 
7. ใบรับรองวทิยานิพนธ์ (Approval page) 
8. บทคดัยอ่ภาษาไทย (Thai abstract) 
9. บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (English abstract) 
10. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
11. สารบญั (Table of contents) 
12. สารบญัตาราง (ถา้มี) (List of tables) 
13. สารบญัภาพ (ถา้มี) (List of illustration or figures) 

2.2 ส่วนที ่2 ส่วนกลาง 
 ประกอบดว้ย 

 บทท่ี 1 บทน า (Introduction) 

 บทท่ี 2 ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Theory and literature review)  

 บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั (Research methodology) 

 บทท่ี 4 ผลการวจิยัและการอภิปราย (Results and discussion) 

 บทท่ี 5 บทสรุป (Conclusion) 

2.3 ส่วนที ่3 ส่วนท้าย 
 ประกอบดว้ย 

1. เอกสารอา้งอิง (References) 

2. ภาคผนวก (Appendix) 

3. ประวติัผูเ้ขียน (Author biography) 
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2.4 ค าอธิบายส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 
 2.4.1 ส่วนท่ี 1 (ส่วนตน้) 
  1. สันปก (Spine) ใหพ้ิมพช่ื์อผูเ้ขียน และ พ.ศ. ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อกัษรสีทอง 
โดยจดัระยะห่างใหเ้หมาะสมตามความยาวของสันปก 
  ช่ือผูเ้ขียน ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม (นาย นาง 
นางสาว ร้อยต ารวจตรี ฯลฯ) 
  พ.ศ. ใหพ้ิมพปี์พ.ศ. ท่ีส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  หมายเหตุ ในกรณีท่ีเขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษใหพ้ิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ 

  2. ปกนอก (Cover) ใช ้ปกแขง็สีแดงเลือดหมู พิมพด์ว้ยตวัพิมพสี์ทอง 
  ขอ้ความส่วนบน ประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ทั้งหมด โดยแยกระยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  ข้อความส่วนกลาง ประกอบด้วย ช่ือและนามสกุลผู ้เขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยไม่ใชค้  าน าหนา้นาม เช่น นาย นาง นางสาว ร้อยต ารวจตรี หม่อมราชวงศ ์ฯลฯ  
  ขอ้ความส่วนล่าง ประกอบดว้ย ค าวา่ 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา .................... 
สาขาวชิา ............................................... 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 

                                      พ.ศ. ................     (ปีท่ีส่งวทิยานิพนธ์) 
PIT-20…-D-….. 

 

หรือ 
 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT 
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF …………… 

 

หมายเหตุ : PIT-20…-D-…..  
PIT หมายถึง  ตวัย่อภาษาองักฤษ สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 
20....  หมายถึง  ปี ค.ศ. ที่ส่งวทิยานิพนธ์  
D  หมายถึง  ตวัย่อภาษาองักฤษของหลกัสูตร  

     หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ใช้ตวัย่อ D หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ใช้ตวัย่อ M 
… หมายถึง  ล าดบัเล่มของหลกัสูตร (ขอที่คณะวศิวกรรมศาสตร์)  
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 3. กระดาษรองปก (Fly leaf) ใชก้ระดาษขาวปราศจากขอ้ความใดๆ ทั้งส้ิน 
4. ปกในภาษาไทย (Thai title page) ขอ้ความเหมือนปกนอกเฉพาะภาษาไทย 
5. ปกในภาษาอังกฤษ (English title page) ข้อความเหมือนปกนอกแต่ เป็น

ภาษาองักฤษ 
6. หนา้ลิขสิทธ์ิ (Copyright page) ใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ยส่วนล่างสุดของหนา้เป็น 

ภาษาองักฤษ 
7. ใบรับรองวทิยานิพนธ์ (Approval page) คณะวชิาจะเป็นผูอ้อกใบรับรอง 

วิทยานิพนธ์ให้ ส าหรับวนัท่ีอนุมติัผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ คือวนัท่ีคณบดีคณะวิชาลงนามใน
ใบรับรองวทิยานิพนธ์ 
หมายเหตุ ปกนอก ปกใน และ บทคัดย่อให้ลง พ.ศ. ตามปี พ.ศ. ที่ส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

8. บทคดัยอ่ภาษาไทย (Thai abstract) ประกอบดว้ย หวัขอ้วทิยานิพนธ์       
ช่ือนักศึกษา รหัสประจ าตวันักศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา ปีการศึกษา ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี) 
  เวน้ระยะด้านบนค าว่าบทคดัย่อ 1 บรรทดั และเน้ือหามีเพียง 1 ย่อหน้าเท่านั้น   
การเขียนค าส าคญัใหเ้วน้ 1 บรรทดั จากเน้ือหา ตามดว้ยเคร่ืองหมายทวภิาค ( : ) ดงัน้ี 
 ค าส าคัญ:  ความช้ืนสัมพทัธ์, การควบคุมแบบ PI 

9. บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (English abstract) ประกอบดว้ยรูปแบบ และขอ้ความท่ีมี 
ความหมายเหมือนบทคดัย่อภาษาไทย การเขียนค าส าคญัใช้ค  าว่า keywords ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
ทวภิาค ( : ) ดงัน้ี 
 Keywords:  Relative humidity, PI controller 
หมายเหตุ  วทิยานิพนธ์เขียนได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ แต่จะต้องมบีทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษทุกฉบับ 

10. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) กล่าวขอบคุณช่ือบุคคลท่ีมีส่วนร่วม 
ให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลงไดด้้วยดี ซ่ึงไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ      
ผูร่้วมมือในการใหข้อ้มูลรวมทั้งแหล่งทุน(ถา้มี) 

11. สารบญั (Table of contents) เป็นรายการแสดงเลขหนา้ ตามล าดบัความส าคญั 
ในวทิยานิพนธ์โดยใชต้วัอกัษรโรมนั I  II  III  IV … แสดงหนา้บทคดัยอ่ ถึงสารบญัภาพ(ถา้มี) และ
ใหใ้ชต้วัเลขอารบิคตั้งแต่หนา้บทน าไปจนถึงหนา้สุดทา้ย 

12. สารบญัตาราง (List of tables) เป็นรายการแสดงเลขหนา้ตามล าดบัของตาราง 
ต่าง ๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกท่ีมีอยูใ่นวทิยานิพนธ์ 

13. สารบญัภาพ (ถา้มี) (List of illustration or figures) เป็นรายการแสดงเลขหนา้ 
ตามล าดบัของรูปภาพ แผนท่ี กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นวทิยานิพนธ์ 
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 2.4.2 ส่วนท่ี 2 (ส่วนกลาง) 
  2.4.2.1 ส่วนบทน า (Introduction) หมายถึงบทท่ี 1 เป็นส่วนเร่ิมตน้ของส่วนเน้ือหา 
ประกอบดว้ย 
  (1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement and significance of the 
problems) กล่าวถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีจะท าวิจยั เน่ืองมาจากเหตุอะไร กล่าวถึงปัญหาท่ีเป็นจุดสนใจ   
ในกรณีการคน้ควา้ การวจิยัใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง และจะก่อประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมอยา่งไร 
  (2) ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) ระบุถึง
ความมุ่งหมาย และวตัถุประสงค ์ของการศึกษาวา่ตอ้งการพิสูจน์อะไร หรือตอ้งการรู้อะไรบา้ง 
  (3 )  สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis) เ ป็นการตอบค าถามล่วงหน้า                   
จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไว ้โดยการอา้งอิงหลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4) ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study) เป็นการระบุวา่การศึกษานั้นจะท า
ในเร่ืองอะไร มีขอบเขตกวา้งหรือแคบเพียงไร 
  (5) ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) เป็นการระบุใหท้ราบวา่มีขั้นตอน
อะไรบา้งโดยสรุป 
  2.4.2.2 ส่วนบทเน้ือหาหลกั 
  (1) ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Theory and literature review) หมายถึงบทท่ี 2 
เป็นการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานวิจยัท่ีมีผูท้  ามาแลว้ และมีความส าคญัต่อ
งานวจิยัน้ีเพือ่เป็นแนวทางเขา้สู่กระบวนการวจิยั 
  (2) วิธีด าเนินการวิจยั (Research methodology) หมายถึงบทท่ี 3 เป็นการกล่าวถึง
สาระ ดงัน้ี 
       1. วธีิท่ีใชศึ้กษาคน้ควา้วา่ใชว้ธีิใด เช่น เป็นการวจิยัเอกสาร การวจิยัแบบส ารวจ
หรือเป็นการวจิยัทดลอง 
       2. ลกัษณะขอ้มูล การเลือกขอ้มูล และเหตุผลในการคดัเลือก 
       3. เคร่ืองมือและวธีิการ 
       4. ขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล 
       5. วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
  (3) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and discussion) หมายถึงบทท่ี 4        
เป็นการน าผลของการศึกษาขอ้มูลมากล่าวโดยละเอียด อาจมีตารางหรือภาพประกอบไวด้ว้ย หรือ
อาจมีวธีิการทางสถิติประกอบเพื่อใหก้ารตีความขอ้มูลชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  - เพื่อใหผู้อ่้านเห็นคลอ้ยถึงหลกัการท่ีแสดงออกมา 
  - เพื่อสนบัสนุนหรือคดัคา้นทฤษฎีท่ีมีผูเ้สนอมาก่อน 
  - เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการทดลองหรือการตีความหมายของผูอ่ื้น 
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  - เพื่อสรุปสาระส าคญัและประจกัษพ์ยานของผลการวิจยั ผูเ้ขียนควรพยายามเน้น
ถึงปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในสาระส าคญัของเร่ืองท่ีก าลงักล่าวถึง ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั
ในอนาคต 
  2.4.2.3 ส่วนบทสรุป 
  บทสรุป (Conclusion) หมายถึงบทท่ี 5 ประกอบดว้ย บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 
(Suggestion) 
 2.4.3 ส่วนท่ี 3 (ส่วนทา้ย)  
  2.4.3.1 เอกสารอา้งอิง (Reference) คือรายช่ือหนงัสือ หรือเอกสาร หรือส่ืออ่ืน ๆ   
ท่ีไดอ้า้งอิงไวใ้นวทิยานิพนธ์ โดยใชร้ะบบล าดบัหมายเลข 
  2.4.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาวทิยานิพนธ์ได้
ละเอียดชัดเจนยิ่ง ข้ึน หรือได้รับความรู้เพิ่ม ข้ึนจากตัวเ น้ือเ ร่ือง ซ่ึงได้แก่  แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม เวลาท่ีใช้ในการวิจยั ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิทยานิพนธ์และได้รับการ
ตีพิมพ ์หรือขอ้มูลบางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกวา่ 1 ภาคก็ได ้โดยก าหนดเป็นภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข เป็นตน้ 
  2.4.3.3 ประวติัผูเ้ขียน (Author biography) ให้กล่าวถึง ค าน าหน้าช่ือ นาย/นาง/
นางสาว/ยศ ฐานันดรศกัด์ิ สมณศกัด์ิ ราชทินนาม (เขียนเต็ม) ตามด้วยช่ือ วนั เดือน ปีเกิด และ
สถานท่ีเกิด วุฒิการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตข้ึนไป สถานศึกษา ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศึกษา ผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับ รางวลั ทุนการศึกษา สถานท่ีท างาน ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานปัจจุบนั 
 

 



บทที ่3 
การพมิพ์วทิยานิพนธ์ 

 

 ก่อนพิมพว์ิทยานิพนธ์ นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาขอ้ก าหนดและรูปแบบการพิมพว์ิทยานิพนธ์ 
ตามคู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ของบณัฑิตศึกษาก่อน เพื่อให้รูปแบบการพิมพไ์ดม้าตรฐาน และ
ก่อนท่ีนกัศึกษาจะเขา้รูปเล่มจะตอ้งส่งตน้ฉบบัให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนเพื่อ
ความถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

3.1 กระดาษทีใ่ช้พมิพ์ 
 กระดาษท่ีใช้พิมพ์เน้ือหาวิทยานิพนธ์ จะตอ้งเป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทดั ขนาด A4 
(กวา้ง 210 มิลลิเมตร ยาว 297 มิลลิเมตร) ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใชเ้พียงหนา้เดียว 

3.2 ตัวพมิพ์ 
 การพิมพป์กนอกวิทยานิพนธ์ ช่ือเร่ืองภาษาไทยให้ใชอ้กัษรสีทองขนาด 20 พอยท์ ช่ือเร่ือง
ภาษาองักฤษใหใ้ชอ้กัษรสีทองขนาด 18 พอยท ์โดยใชแ้บบอกัษร Angsana new 
 ปกในใหใ้ชข้นาดอกัษรเท่ากบัปกนอกแต่ตวัอกัษรสีด า 
 บทท่ี ช่ือบท หวัขอ้ และเน้ือเร่ือง โปรดดูในหวัขอ้ถดัไป 

3.3 การท าส าเนา 
 ใหใ้ชว้ธีิอดัส าเนาแบบโรเนียวหรือวธีิถ่ายส าเนา แต่อกัษรและรูปภาพจะตอ้งมีความชดัเจน
และคงทน 

3.4 การเว้นระยะการพมิพ์ 
 การยอ่หนา้ให้เวน้จากขอบซ้ายระยะ 1.5 เซนติเมตร บรรทดัหน่ึงใหพ้ิมพใ์หไ้ดใ้จความ
ประมาณ 60 ตวัอกัษร 

3.5 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ 
 - ดา้นบนให้เวน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว (หรือ 25.4 มิลลิเมตร) 
 - ดา้นซา้ยมือใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว (หรือ 38.1 มิลลิเมตร) 
 - ดา้นขวามือใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว (หรือ 25.4 มิลลิเมตร) 
 - ดา้นล่างใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว (หรือ 25.4 มิลลิเมตร) 
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3.6 การล าดับหน้าและการพมิพ์เลขหน้า 
 1. ในส่วนท่ี 1 คือ ตั้งแต่บทคดัยอ่ถึงสารบญัภาพ ใหพ้ิมพเ์ลขหนา้ดว้ยตวัอกัษรโรมนั I  II  
III  IV  V ในส่วนของเน้ือหา ใหใ้ชเ้ลขอารบิค 1 2 3 4 5 โดยพิมพไ์วด้า้นบนขวามือห่างจาก
ขอบกระดาษดา้นบน 0.5 น้ิว  และริมขอบกระดาษดา้นนอก 1 น้ิว 
 2. หนา้บทท่ี (คือหนา้แรกของแต่ละบท) ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้แต่ใหน้บัหนา้ 

3.7 การแบ่งบท หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 
 บทท่ี และ ช่ือเร่ืองประจ าบท ให้พิมพอ์ยูก่ลางหนา้กระดาษ ตวัหนา ขนาด 20 พอยท ์โดย
ไม่ตอ้งใส่หมายเลขหนา้ก ากบั ก่อนจะพิมพเ์น้ือความต่อไปใหเ้วน้ไว ้1 บรรทดัปกติ 
 หัวขอ้ใหญ่ คือ หัวขอ้ท่ีไม่ใช่ช่ือเร่ืองประจ าบท ให้พิมพ์ไวชิ้ดขอบด้านซ้าย และใส่เลข
หมายประจ าบทตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และตามดว้ยเลขล าดบัของหวัขอ้ เวน้ 1 ตวัอกัษร
แลว้ตามดว้ยช่ือหวัขอ้ ใชต้วัหนา ขนาด 18 พอยท ์และพิมพเ์วน้ระยะห่างจากบรรทดับน 1 บรรทดั 
 หัวขอ้ย่อย คือ หัวขอ้ท่ีแบ่งจากหัวขอ้ใหญ่ ให้พิมพเ์วน้จากขอบดา้นซ้าย 1.5 เซนติเมตร    
ใช้ตวัเลขของหัวข้อใหญ่ ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยล าดับของหัวข้อย่อย        
เวน้ 1 ตวัอกัษร แลว้ตามดว้ยช่ือหวัขอ้ ใช้ตวัหนา 16 พอยท ์
 ตวัอยา่งการก าหนดหมายเลขหวัขอ้ 
 

1.1//หัวข้อใหญ่ของบทที ่1  
        1.1.1/(หวัขอ้ยอ่ยของ 1.1)  
                    1.1.1.1/(หวัขอ้ยอ่ยของ 1.1.1)  
หมายเหตุ (1) หัวข้อย่อยไม่ควรเกิน 4 ต าแหน่ง และหัวข้อย่อยถัดไป ตัวเลขตรงกับอักษร 
        ตวัแรกของขอ้ยอ่ยก่อนหนา้ 
  (2) หวัขอ้ยอ่ยท่ีเกิน 3 ต าแหน่ง ไม่ตอ้งเวน้บรรทดัระหวา่งหวัขอ้ยอ่ย 

 เ น้ือ เ ร่ืองภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรสีด าแบบอักษร Angsana New               
ขนาด 16 พอยท์ และเป็นตวัอกัษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ส าหรับสัญลกัษณ์ (Symbol) ให้มี
ขนาดเหมาะสมกบัขนาดอกัษร (12-14 พอยท)์ กรณีมีการวงเล็บภาษาองักฤษให้อกัษรตวัแรกพิมพ์
ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ 
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3.8 การพมิพ์ตาราง 
 ใหแ้ทรกปนไปในแต่ละบทของตวัเน้ือเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ โดยใหเ้วน้ไว ้1 บรรทดั ก่อน
พิมพ์ค  าว่า “ตารางท่ี” การเรียงล าดับตารางให้เรียงตามล าดับของบทท่ี  ตามด้วยเคร่ืองหมาย  
มหพัภาค (.) แลว้ตามดว้ยล าดบัของตารางในบทนั้น เช่น ตารางล าดบัท่ี 3 ของบทท่ี 1 เขียนไดเ้ป็น 
ตารางท่ี 1.3 โดยพิมพ์ไวชิ้ดขอบด้านซ้าย ตามด้วยช่ือตารางถ้าช่ือตารางมีความยาวเกินกว่า                 
1 บรรทดั ให้พิมพบ์รรทดัล่างเร่ิมตรงกบัอกัษรตวัแรกของช่ือตาราง บรรทดัต่อไปเป็นตารางโดย     
ไม่ตอ้งเวน้บรรทดั ถา้ตารางมีความกวา้งมาก ให้ยอ่ส่วนลงแต่ตอ้งอ่านไดช้ดัเจน หรือจะพิมพต์าม
แนวขวางของกระดาษก็ได้ แต่ถ้าตารางมีความยาวมากจนไม่สามารถจะบรรจุไวใ้นหน้าเดียว        
ให้พิมพต์ารางต่อในหนา้ถดัไปไวชิ้ดขอบดา้นซ้าย โดยพิมพค์  าวา่ (ต่อ) ไวด้ว้ยเช่นกนั ตารางท่ี 3.1 
(ต่อ) เม่ือหมดตารางใหเ้วน้ 1 บรรทดั ก่อนพิมพต่์อไปตามปกติ  

3.9 การพมิพ์ภาพ 
 ใหเ้วน้ 1 บรรทดัก่อนจดัวางรูปภาพกลางหนา้กระดาษและใส่ค าวา่ “ภาพท่ี” การเรียงล าดบั
ภาพให้เรียงตามล าดบัของบทท่ี ตามดว้ยเคร่ืองหมาย มหัพภาค (.) แลว้ตามดว้ยล าดบัของภาพใน
บทนั้น เช่น ภาพล าดับท่ี 2 ของบทท่ี 3 เขียนได้เป็น ภาพท่ี 3.2 โดยใช้ค  าบรรยายภาพไม่เกิน              
1 บรรทดั ให้วางไวต้รงกลางใตภ้าพ ถ้าค าบรรยายเกินกว่า 1 บรรทดั ให้บรรทดัล่างเร่ิมตรงกบั
อกัษรตวัแรกของช่ือภาพ 

3.10 การพมิพ์สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
 ให้พิมพค์  าวา่ “สารบญั” “สารบญัตาราง” สารบญัภาพ” ไวก้ลางหนา้กระดาษห่างจากขอบ
บน 1 น้ิว ขนาดตวัอกัษร 20 พอยท ์ดว้ยตวัหนา 
 เวน้ 1 บรรทดัพิมพค์  าวา่ “หนา้” ชิดขวา ส่วนเลขหนา้ให้พิมพไ์วต้รงกบัแนวขอบดา้นขวา 
ถดัมา 1 บรรทดั จะเป็นเน้ือหาของสารบญั ระหวา่งบทต่าง ๆ บรรณานุกรม และภาคผนวก ใหเ้วน้ 1 
บรรทดั ส่วนสารบญัตาราง สารบญัภาพ ค าว่า “ตารางท่ี” “ภาพท่ี” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย บรรทดั
เดียวกบัค าวา่ “หนา้” 

3.11 การพมิพ์รายการค าย่อ หรือ รายการสัญลกัษณ์ 
 ใช้ในกรณีท่ีพิมพ์รายการค าย่อแยกไวจ้ากบทน า ให้พิมพ์ค  าว่า “รายการค าย่อ” หรือ 
“รายการสัญลกัษณ์” (หรือ “รายการค ายอ่และสัญลกัษณ์”) ไวก้ลางหนา้กระดาษ ห่างจากขอบบน    
1 น้ิว ขนาดตวัอกัษร 20 พอยท ์ดว้ยตวัหนา เวน้ 1 บรรทดั จึงเร่ิมพิมพ ์โดยใส่ไวถ้ดัจากสารบญัภาพ 

3.12 สมการคณติศาสตร์ 
 สมการคณิตศาสตร์สามารถท่ีจะพิมพแ์ทรกปนลงไปในเน้ือหาได ้และหากตอ้งการความ
เป็นระเบียบใหแ้ยกเฉพาะบรรทดัไว ้โดยบรรทดัท่ีพิมพส์มการนั้น ควรมีระยะห่างจากบรรทดัปกติ
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บนและล่าง 1 บรรทดั ตวัสมการควรเขียนไวป้ระมาณกลางหนา้กระดาษตามความเหมาะสม โดยใช้
แบบอกัษรและขนาดท่ีเหมาะสม 
 หมายเลขสมการพิมพ์ชิดขวาไวใ้นวงเล็บ การเรียงหมายเลขสมการให้เรียงตามบทท่ี
เช่นเดียวกบัการเรียงตารางและภาพ เช่น สมการท่ี 1 อยูใ่นบทท่ี 3 จะเขียน ดงัน้ี 
 

                                                  S.D. =
√∑(𝑥−�̅�)2

(𝑁−1)
                      (3.1) 

   

 การพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์ควรพิมพ์ด้วยโปรแกรม MathType หรือ Microsoft 
Equation โดยตวัอกัษรในสมการจะปรากฏเป็นตวัเอียง ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีแสดงในสมการ หากมีการ
อา้งอิงถึงอีกคร้ังในเน้ือหาควรเขียนให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกนั นอกจากน้ี สมการในรูปของเวกเตอร์ 
ดงัตวัอยา่ง  

R = A + B      (3.2) 

 

𝑟𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑟𝐵⃗⃗  ⃗ − 𝑟𝐴⃗⃗  ⃗           (3.3) 

 

3.13 การพมิพ์ภาษาต่างประเทศ 
 ส าหรับค าในภาษาต่างประเทศให้พิมพท์บัศพัทเ์ป็นภาษาไทยโดยวงเล็บภาษาต่างประเทศ
ตามความจ าเป็น เช่น เทคนิค(Technique) โดยอา้งอิงตามระบบของราชบณัฑิตยสถาน 

 



บทที ่4 
การอ้างองิ 

 

 การอา้งอิง (Citation) หมายถึงเอกสารอา้งอิงท่ีใชใ้นการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นการแจง้ให้
ทราบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้ความ แนวความคิดหรือขอ้ความใดๆ ท่ีมิได้เป็นของผูเ้ขียนเอง  ทั้งน้ี    
เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองคก์ร ผูเ้ป็นเจา้ของแนวความคิด หรือขอ้มูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่
ผูอ่้าน ท่ีประสงคจ์ะทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จากตน้ฉบบัเดิม เพื่อสามารถติดตามคน้ควา้ไดถู้กตอ้ง 
การอา้งอิงอาจสรุปใจความส าคญัเดิม หรืออาจยกขอ้ความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามตน้ฉบบั
เดิมไวทุ้กประการก็ได ้และเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ขอ้มูลต่าง ๆ ในรายการอา้งอิงจะตอ้งมีความ
แม่นย  าและตรวจสอบถึงท่ีมาได ้

 การอา้งอิงก าหนดให้ใช้การอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบล าดบัหมายเลขเท่านั้น 
เม่ือส้ินสุดเน้ือหาในวิทยานิพนธ์ บรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้อ้างอิงนั้นจะจัดเรียง
ตามล าดับเน้ือหาของหมายเลขเอกสารท่ีได้อ้างอิงถึงเน้ือหาของวิทยานิพนธ์รวมเรียกว่า 
“เอกสารอา้งอิง” (References) 
 

4.1 การอ้างองิแบบแทรกปนในเนือ้หา ระบบล าดับหมายเลข  
 การอา้งอิงในระบบน้ีให้ล าดบัเลขท่ีอา้งอิงตามล าดบัของการอา้งต่อเน่ืองตั้งแต่บทแรก
จนถึงบทสุดทา้ย หมายเลขอา้งอิงเขียนไวใ้นวงเล็บใหญ่ระดบัเดียวกัน หลงัขอ้ความท่ีตอ้งการ
อา้งอิง โดยเวน้วรรค 1 ตวัอกัษร ถา้มีการอา้งอิงซ ้ าใหใ้ชห้มายเลขเดิม 
 ตวัอยา่ง 
 เน่ืองจากในการถอดรหสัในเชิงความถ่ีน้ีจะตอ้งใชก้ารแปลงและแปลงกลบัเป็นส่วนส าคญั 
[1] นอกเหนือไปจากการค านวณอ่ืน ๆ การแปลงและการแปลงกลบัจะต้องใช้การค านวณเป็น
จ านวนมาก จึงมีการน าวิธีการตวัประกอบปฐม (Prime factor algorithm) มาใช้เพื่อลดจ านวนการ
ค านวณลงโดย ใชร่้วมกบัวิธีการแปลงขอ้มูลจ านวนนอ้ย ๆ (Short length algorithm) [2] ในแง่ของ
การน าวธีิการดงักล่าวไปใชง้านจริงซ่ึงจะตอ้งพิจารณา ...  
 Alternatively, Berlekamp’s technique can also generate both polynomials [3 ]. However, 
when erasures are involved, the procedure becomes more intricate. Blahut [4 ] has shown the way 
to obtain the error-erasure locator polynomial when erasures are considered. This is done simply 
by initializing the error locator polynomial with the erasure locator polynomial. He also showed 
that the error evaluator polynomial and the derivative of the error locator polynomial can be iterated 
within those 2t iterations [5].  
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4.2 หลกัเกณฑ์การเขยีนเอกสารอ้างองิ 
 1. ใหพ้ิมพค์  าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ไวก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ยตวัหนาขนาด 20 พอยท ์
 2. ใหเ้รียงล าดบัการอา้งอิงเอกสารตามล าดบัหมายเลขท่ีไดก้ ากบัไวใ้นวงเล็บท่ีไดอ้า้งถึงใน
เน้ือหาของวทิยานิพนธ์ 
 3. ไม่ตอ้งแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 
 4. พิมพ์หมายเลขของทุกรายการชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหน่ึง
บรรทดัใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ ใหอ้กัษรตวัแรกตรงกบัอกัษรตวัแรกของบรรทดัดา้นบน เม่ือเร่ิมรายการ
ใหม่ใหชิ้ดขอบกระดาษดา้นซา้ยเช่นเดิม โดยไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 
 5. การพิมพข์อ้มูลผูแ้ต่ง 
      5.1 ช่ือผูแ้ต่งไม่ตอ้งใชค้  าน าหนา้นาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย ์
      5.2 รายการอา้งอิงท่ีเป็นภาษาไทย ช่ือผูแ้ต่งใหใ้ชช่ื้อตวัและตามดว้ยช่ือสกุล  
      5.3 รายการอา้งอิงท่ีเป็นภาษาองักฤษ ช่ือผูแ้ต่งใหใ้ชช่ื้อสกุลน าหนา้ช่ือตวั โดยคัน่ดว้ย
จุลภาค ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือแรก และช่ือกลางตามล าดบั  
      5.4 ถา้มีผูแ้ต่ง 2 คน ใหใ้ชช่ื้อผูแ้ต่งแรก ตามดว้ยค าวา่ “และ” หรือ “and” ใน
ภาษาองักฤษคัน่ระหวา่งช่ือผูแ้ต่งทั้ง 2 คน 
       5.5 ถา้มีผูแ้ต่ง 4 คน หรือมากกวา่ 4 คน ใหใ้ชช่ื้อผูแ้ต่งแรก แลว้ตามดว้ย “และคนอ่ืนๆ” 
หรือ “et al.”  
 

4.3 ตัวอย่างรูปแบบการพมิพ์เอกสารอ้างองิ  
 4.3.1 หนงัสือ 

รูปแบบ 
ผูแ้ต่ง.//ช่ือหนังสือ.//คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี)//เมืองท่ีพิมพ/์://ส านกัพิมพ.์//ปี  พ.ศ.ท่ีพิมพ.์   
ตวัอยา่ง 

ผูแ้ต่ง 1 คน 

[1]  มนต์ชัย เทียนทอง.  ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์การศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :  บริษทั  

       แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั.  2555. 

ผูแ้ต่ง 2 คน 

[2] เสถียร  วชิยัลกัษณ์ และสืบวงศ ์ วชิยัลกัษณ์.  พระราชบัญญตัิลขิสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537.       
      กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพนิ์ติเวช.  2538. 
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ผูแ้ต่ง 3 คน 
[3] วฒันา วริิยะดนตรี, สุปกิต ประติมากรณ์ และศิริชยั มงคลสิทธ์ิ.   คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม 
      Photoshop 5 technic.  กรุงเทพมหานคร :  Imagination.  2542. 
ผูแ้ต่ง 4 คน หรือมากกวา่ 4 คน 
[4] ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร และคนอ่ืน ๆ.  หลกัการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัเทคโนโลยี 
      ราชมงคล.  2546. 
[5] Orchin, M., et al.  The Vocabulary and Concepts of Organic Chemistry.  2nd ed.  Hoboken     
     :  Wiley-Interscience.  2005. 
ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 
[6] เร่ืองน่ารู้เทคนิคเคร่ืองกล.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่.  2533. 
 

รูปแบบ (บรรณาธิการเป็นผูร้วบรวม) 
ช่ือบรรณาธิการ.  (บรรณาธิการ).//ช่ือหนังสือ.//คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี)//เมืองท่ีพิมพ/์://ส านกัพิมพ.์//ปี  
พ.ศ.ท่ีพิมพ.์   
ตวัอยา่ง 

[7] ณฏัฐภทัร จนัทวชิ. (บรรณาธิการ).  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกบัมรดกของแผ่นดิน.    

      กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.  2549. 

[8] Kellner, R. (editor).  Analytical Chemistry: The Approved Text to the FECS Curriculum 

     Analytical Chemistry. Weinheim : Wiley.  1998. 
 

 4.3.2 บทความจากวารสาร และบทความในการประชุมวิชาการ (Conference) ท่ีมีการ

ตีพิมพ ์(Proceeding) 

รูปแบบ (บทความจากวารสาร)  
ผูแ้ต่ง.//“ช่ือบทความ.”//ช่ือวารสาร.//ปีท่ี,/ฉบบัท่ี./เดือน/ปีท่ีตีพิมพ.์//หนา้/เลขหนา้-เลขหนา้.  
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[9]  Choomchuay,  S.  “On  the  Implementation  of  Finite  Field  Operations.”  Ladkrabang   
       Engineering  Journal.  Vol. 11, no. 1. June 1984.  pp. 7-17.  
[10]  Shao, M. and Reed, S.  “On the VLSI Design of a Pipeline Reed-Solomon Decoder  
        Using Systolic Arrays”  IEEE Trans. On Comput.  vol. C-37, no. 10.  Oct. 1988. 
        pp.1273-1280. 
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[11] โอฬาร  วงศว์วิฒัน์.  “ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบส่ือประสมผา่นดาวเทียม.”   
        สารสนเทศลาดกระบัง.  ปีท่ี 3, ฉบบัท่ี 1. มกราคม 2541.  หนา้ 31-41. 

[12] พงศธร หมายดี และสมศกัด์ิ ชุมช่วย.  “วธีิการตวัประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการ 
        แปลงในสนามจ ากดั”  วศิวสารลาดกระบัง.  ปีท่ี 13, ฉบบัท่ี 1.  กรกฎาคม 2539.  หนา้ 62-71. 
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ผูน้ าเสนองาน .//“ช่ือบทความ.”//ช่ือการประชุม.//ช่ือบรรณาธิการ.(ถ้ามี)//สถานท่ี.//วนัท่ี
สัมมนา.//หนา้.  
ตวัอยา่ง 

[13]  Kumngern, M.  “Current-mode quadrature sinusoidal oscillator with current and 
        voltage outputs”  Proceeding of 2010 International Conference on Electronics 
       Devices, Systems & Applications (ICEDSA 2010).  Malaysia.  2010.  pp. 97–100. 
[14] Bengtsson, S, Solheim, BG.  “Enforcement of data protection, privacy and security in medical   

        informatics.”  Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics.   

         Amsterdam.  6-10 Sep 1992.  p. 1561-5. 

[15] สมประวณิ มนัประเสริฐ.  “การศึกษาผลกระทบจากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีต่อกิจกรรมทาง 

        เศรษฐกิจรายพื้นท่ีของประเทศไทย.”  การประชุมวชิาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์คร้ัง  

        ที ่3.  2550.  หนา้ 207-239. 

[16] ปทุมพร วงคใ์หญ่, กองพนั อ ารีรักษ ์และกองพล อ ารีรักษ์.  “ระบบควบคุมเซลลแ์สงอาทิตย ์
       แบบอิสระท่ีมีระบบตามรอยก าลงัสูงสุด”  การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังที่ 37. 
       ขอนแก่น.  19-21 พฤศจิกายน 2557.  หนา้ 545–548. 
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16 
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       the  Imperial  College.  1993. 
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ท่ีจดสิทธิบตัร.  
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ผูแ้ต่ง.// “ช่ือเร่ือง.” //ช่ือลกัษณะของเอกสาร.//[ออนไลน์]//[สืบค้นวนั เดือน ปีท่ีอา้ง].//จาก 
URL  
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[20] กนกพร เนียมศรี. “การใช้งานค านวณด้วย Microsoft Excel (ตอนที ่6).”  KM Lite. [ออนไลน์] 

        [สืบคน้วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555]. จาก http://opac.tistr.or.th/ 

[21] Henkel, J. “Attacking AIDS with a Cocktail therapy.”  FDA Cons Mag. [online] 

        [cited 1999 Sep. 15]. Available from : URL : http://www.fda.gov/ fdav/features/1999/ 499   

        _aids.html 
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[22] ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. “คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวจัิยของหน่วยงาน 

        ภาครัฐทีเ่สนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี.”   

        [ออนไลน์]  2551. [สืบคน้วนัท่ี 8 สิงหาคม 2551]. จาก http://www.npu.ac.th/pdf/ 51/july/ 

        NRPM_2553.pdf 
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      กรุงเทพฯ 
          ประวติัการศึกษา  2546 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต   
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