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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสาคัญของวิทยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์เป็ นการนาเสนอการศึกษาหรื อการวิจยั ที่นกั ศึกษาหรื อผูว้ ิจยั นั้นได้กระทามา
อย่างต่อเนื่อง การวิจยั หรื อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีความแตกต่างกับการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี อยู่ม าก เพราะเป็ นการศึ กษาในระดับที่ ลึ กซึ้ ง เป็ นขั้นตอน มีประเด็นของปั ญหาและ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชดั เจน นาเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ที่มีหลักการ
และความลึกซึ้ งในแง่มุมต่าง ๆ
วิทยานิ พนธ์จึงเป็ นบทเขียนหรื อวรรณกรรมที่จะต้องถูกศึกษา อ้างอิง หรื อทาการค้นคว้า
เพิม่ เติมโดยผูศ้ ึกษาหรื อนักวิจยั รุ่ นหลัง ดังนั้น วิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความถูกต้องและเป็ นไปได้ในแง่มุมวิชาการ
2. นาเสนออย่างเป็ นขั้นตอนและง่ายต่อการทาความเข้าใจ
3. ใช้ภาษาที่สละสลวย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
4. มีแง่มุมความคิดของการนาเสนอที่ลึกซึ้ ง
5. ส่ งเสริ มให้มีการขยายผลการศึกษาหรื อการวิจยั เพิ่มเติมในภายหลัง

1.2 ความสาคัญของขั้นตอนการนาเสนอวิทยานิพนธ์
ลาดับขั้นตอนการนาเสนอหรื อการเขี ยนวิทยานิ พนธ์ น้ นั มี ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความ
เข้าใจของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเป็ นผูต้ รวจวิทยานิ พนธ์เอง หรื อผูท้ ี่จะใช้วิทยานิ พนธ์ น้ นั ในการค้นคว้า
หรื ออ้างอิ งในอับดับต่อมา เนื้ อหาวิทยานิ พนธ์ ในส่ วนกลางนั้นควรประกอบด้วยส่ วนสาคัญอีก
3 ส่ วนย่อย คือ ส่ วนบทนา ส่ วนบทเนื้อหาหลัก และส่ วนบทสรุ ป
1.2.1 ส่ วนบทนา
ส่ วนบทนาจะเป็ นบทแรกของวิทยานิ พนธ์ ถ ัดจากบทคัดย่อ บทคัดย่อจะกล่ าวโดยย่อๆ
ถึ ง ประเด็ น ของปั ญ หาว่ า คื อ อะไร ผู ้เ ขี ย นได้ท าอะไร อย่ า งไร และได้ผ ลเช่ น ไร และบทน า
จะเริ่ มชักนาผูอ้ ่านเข้าสู่ ประเด็นของปั ญหาอย่างเป็ นขั้นตอน โดยมักสรุ ปงานวิจยั ที่ผอู ้ ื่นได้กระทา
ไปแล้ ว จากนั้ นผู ้เ ขี ย นจะชี้ ประเด็ น ที่ ชั ด เจน (Problem identification) ว่ า ผู ้เ ขี ย นจะท าอะร
หรื อแก้ ปั ญ หาที่ จุ ด ไหน แล้ ว จึ ง สรุ ปขั้ น ตอนของการศึ ก ษาหรื อการแก้ ปั ญ หา ทั้ ง นี้ เพื่ อ
เป็ นการส่ งท้ายเข้าสู่ ส่วนที่สองหรื อส่ วนที่เป็ นบทเนื้อหาหลักนัน่ เอง
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1.2.2 ส่ วนบทเนื้อหาหลัก
เนื้ อหาของวิทยานิ พ นธ์ ส่วนเนื้ อหาหลัก นี้ ประกอบด้วยบทต่าง ๆ 5 บท โดยแต่ล ะบท
จะไม่ยาวจนเกิ นไป บทแรกของส่ วนเนื้ อหามักจะกล่ าวถึ งหลักการทัว่ ไป หรื อทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง
และงานวิ จ ัย ที่ ผู้อื่ น ได้ ก ระท าไปแล้ ว (Literature review) บทต่ อ ๆมา จึ ง เป็ นขั้น ตอนต่ า งๆ
ในการศึกษาหรื อการแก้ปัญหา รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้ โดยมีการสรุ ปท้ายบทและชักนาเข้าสู่ บทต่อไป
1.2.3 ส่ วนบทสรุ ป
วิทยานิ พนธ์ส่วนนี้ เป็ นส่ วนที่แสดงถึงความบรรลุเป้ าหมายของการศึกษา เป็ นส่ วนที่แสดง
ความลึ กซึ้ งของผูศ้ ึ กษาวิจยั การนาเสนอบทวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อข้อเสนอแนะ กับการนาเสนอ
บทสรุ ปควรแยกกันอย่างชัดเจน เพราะบทสรุ ปจะกล่าวถึงผลการศึกษาหรื อผลการวิจยั เท่านั้น

1.3 ภาษาทีใ่ ช้ ในการเขียนวิทยานิพนธ์
1.3.1 ผูเ้ ขียนสามารถที่จะเขียนเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
1.3.2 ภาษาที่ ใ ช้ใ นการนาเสนอต้องเป็ นภาษาเขี ย น ที่ ก ระชับ ชัดเจน ได้ใ จความ และ
ถูกต้องตามหลักการใช้คาและไวยากรณ์
1.3.3 การใช้ศพั ท์เทคนิ คหรื อ คาที่เป็ นภาษาต่างประเทศควรใช้คาที่แปลหรื อ ศัพท์บญั ญัติ
ภาษาไทยที่อา้ งอิงตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน หากไม่แน่ใจความถูกต้องในการสื่ อความหมาย
ควรมีคาต่างภาษาอยูใ่ นวงเล็บเสมอ
1.3.4 ควรหลี ก เลี่ ย งการเขี ย นที่ ซ้ าซ้ อ น (Redundancy) คลุ ม เครื อ (Ambiguous) และ
การส่ อการชักจูงในทางที่ผดิ (Miss-leading) เพื่อไม่ให้ผอู ้ ่านสับสนและเข้าใจผิด

บทที่ 2
การเรียงลาดับและส่ วนประกอบของวิทยานิพนธ์
2.1 ส่ วนที่ 1 ส่ วนต้ น
ประกอบด้วย
1. สันปก (Spine)
2. ปกนอก (Cover)
3. กระดาษรองปก (Fly leaf)
4. ปกในภาษาไทย (Thai title page)
5. ปกในภาษาอังกฤษ (English title page)
6. หน้าลิขสิ ทธิ์ (Copyright page)
7. ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (Approval page)
8. บทคัดย่อภาษาไทย (Thai abstract)
9. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English abstract)
10. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
11. สารบัญ (Table of contents)
12. สารบัญตาราง (ถ้ามี) (List of tables)
13. สารบัญภาพ (ถ้ามี) (List of illustration or figures)

2.2 ส่ วนที่ 2 ส่ วนกลาง
ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Theory and literature review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research methodology)
บทที่ 4 ผลการวิจยั และการอภิปราย (Results and discussion)
บทที่ 5 บทสรุ ป (Conclusion)

2.3 ส่ วนที่ 3 ส่ วนท้าย
ประกอบด้วย
1. เอกสารอ้างอิง (References)
2. ภาคผนวก (Appendix)
3. ประวัติผเู้ ขียน (Author biography)
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2.4 คาอธิบายส่ วนประกอบของวิทยานิพนธ์
2.4.1 ส่ วนที่ 1 (ส่ วนต้น)
1. สันปก (Spine) ให้พิมพ์ชื่อผูเ้ ขียน และ พ.ศ. ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา อักษรสี ทอง
โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปก
ชื่ อ ผูเ้ ขี ย น ให้ พิ ม พ์เ ฉพาะภาษาไทย โดยไม่ ต้อ งใส่ ค าน าหน้า นาม (นาย นาง
นางสาว ร้อยตารวจตรี ฯลฯ)
พ.ศ. ให้พิมพ์ปีพ.ศ. ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ ในกรณี ที่เขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษให้พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
2. ปกนอก (Cover) ใช้ ปกแข็งสี แดงเลือดหมู พิมพ์ดว้ ยตัวพิมพ์สีทอง
ข้อความส่ วนบน ประกอบด้วย ชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใช้อกั ษรพิมพ์ใหญ่ท้ งั หมด โดยแยกระยะห่างกัน 1 บรรทัด
ข้อ ความส่ ว นกลาง ประกอบด้ว ย ชื่ อ และนามสกุ ล ผู ้เ ขี ย นทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช้คานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ร้อยตารวจตรี หม่อมราชวงศ์ ฯลฯ
ข้อความส่ วนล่าง ประกอบด้วย คาว่า
วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา ....................
สาขาวิชา ...............................................
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. ................ (ปี ที่ส่งวิทยานิพนธ์)
PIT-20…-D-…..
หรื อ
THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF ……………

หมายเหตุ : PIT-20…-D-…..
PIT หมายถึง
ตัวย่ อภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
20.... หมายถึง
ปี ค.ศ. ที่ส่งวิทยานิพนธ์
D
หมายถึง
ตัวย่ อภาษาอังกฤษของหลักสู ตร
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ใช้ ตวั ย่ อ D หลักสู ตรระดับปริญญาโท ใช้ ตวั ย่ อ M
…
หมายถึง
ลาดับเล่ มของหลักสู ตร (ขอที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
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3. กระดาษรองปก (Fly leaf) ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใดๆ ทั้งสิ้ น
4. ปกในภาษาไทย (Thai title page) ข้อความเหมือนปกนอกเฉพาะภาษาไทย
5. ปกในภาษาอัง กฤษ (English title page) ข้ อ ความเหมื อ นปกนอกแต่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ
6. หน้าลิขสิ ทธิ์ (Copyright page) ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายส่ วนล่างสุ ดของหน้าเป็ น
ภาษาอังกฤษ
7. ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (Approval page) คณะวิชาจะเป็ นผูอ้ อกใบรับรอง
วิทยานิพนธ์ให้ สาหรับวันที่อนุมตั ิผลการเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์ คือวันที่ คณบดีคณะวิชาลงนามใน
ใบรับรองวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ ปกนอก ปกใน และ บทคัดย่ อให้ ลง พ.ศ. ตามปี พ.ศ. ที่ส่งเล่ มวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

8. บทคัดย่อภาษาไทย (Thai abstract) ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่ อนักศึกษา รหัสประจาตัวนักศึกษา ชื่ อปริ ญญา ชื่ อสาขาวิชา ปี การศึกษา ชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
เว้นระยะด้านบนค าว่าบทคัดย่อ 1 บรรทัด และเนื้ อหามี เพียง 1 ย่อหน้าเท่ า นั้น
การเขียนคาสาคัญให้เว้น 1 บรรทัด จากเนื้อหา ตามด้วยเครื่ องหมายทวิภาค ( : ) ดังนี้
คาสาคัญ: ความชื้นสัมพัทธ์, การควบคุมแบบ PI
9. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English abstract) ประกอบด้วยรู ปแบบ และข้อความที่มี
ความหมายเหมือนบทคัดย่อภาษาไทย การเขียนคาสาคัญใช้คาว่า keywords ตามด้วยเครื่ องหมาย
ทวิภาค ( : ) ดังนี้
Keywords: Relative humidity, PI controller
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ เขียนได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ จะต้ องมีบทคัดย่ อ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทุกฉบับ

10. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) กล่าวขอบคุณชื่อบุคคลที่มีส่วนร่ วม
ให้ความช่ วยเหลื อจนวิทยานิ พนธ์สาเร็ จลงได้ด้วยดี ซึ่ งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ
ผูร้ ่ วมมือในการให้ขอ้ มูลรวมทั้งแหล่งทุน(ถ้ามี)
11. สารบัญ (Table of contents) เป็ นรายการแสดงเลขหน้า ตามลาดับความสาคัญ
ในวิทยานิพนธ์โดยใช้ตวั อักษรโรมัน I II III IV … แสดงหน้าบทคัดย่อ ถึงสารบัญภาพ(ถ้ามี) และ
ให้ใช้ตวั เลขอารบิคตั้งแต่หน้าบทนาไปจนถึงหน้าสุ ดท้าย
12. สารบัญตาราง (List of tables) เป็ นรายการแสดงเลขหน้าตามลาดับของตาราง
ต่าง ๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกที่มีอยูใ่ นวิทยานิพนธ์
13. สารบัญภาพ (ถ้ามี) (List of illustration or figures) เป็ นรายการแสดงเลขหน้า
ตามลาดับของรู ปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูใ่ นวิทยานิพนธ์
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2.4.2 ส่ วนที่ 2 (ส่ วนกลาง)
2.4.2.1 ส่ วนบทนา (Introduction) หมายถึงบทที่ 1 เป็ นส่ วนเริ่ มต้นของส่ วนเนื้ อหา
ประกอบด้วย
(1) ความเป็ นมาและความส าคัญของปั ญหา (Statement and significance of the
problems) กล่าวถึ งที่มาของเรื่ องที่จะทาวิจยั เนื่ องมาจากเหตุอะไร กล่าวถึ งปั ญหาที่เป็ นจุดสนใจ
ในกรณี การค้นคว้า การวิจยั ให้ประโยชน์อะไรบ้าง และจะก่อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่างไร
(2) ความมุ่งหมายและวัตถุ ประสงค์ข องการศึ กษา (Goal and objective) ระบุถึง
ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ของการศึกษาว่าต้องการพิสูจน์อะไร หรื อต้องการรู ้อะไรบ้าง
(3) สมมติ ฐ านของการศึ ก ษา (Hypothesis) เป็ นการตอบค าถามล่ ว งหน้ า
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้ งั ไว้ โดยการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(4) ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study) เป็ นการระบุวา่ การศึกษานั้นจะทา
ในเรื่ องอะไร มีขอบเขตกว้างหรื อแคบเพียงไร
(5) ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) เป็ นการระบุให้ทราบว่ามีข้ นั ตอน
อะไรบ้างโดยสรุ ป
2.4.2.2 ส่ วนบทเนื้อหาหลัก
(1) ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Theory and literature review) หมายถึงบทที่ 2
เป็ นการกล่าวถึ งแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม หรื อผลงานวิจยั ที่มีผทู ้ ามาแล้ว และมีความสาคัญต่อ
งานวิจยั นี้เพื่อเป็ นแนวทางเข้าสู่ กระบวนการวิจยั
(2) วิธีดาเนิ นการวิจยั (Research methodology) หมายถึงบทที่ 3 เป็ นการกล่าวถึ ง
สาระ ดังนี้
1. วิธีที่ใช้ศึกษาค้นคว้าว่าใช้วธิ ี ใด เช่น เป็ นการวิจยั เอกสาร การวิจยั แบบสารวจ
หรื อเป็ นการวิจยั ทดลอง
2. ลักษณะข้อมูล การเลือกข้อมูล และเหตุผลในการคัดเลือก
3. เครื่ องมือและวิธีการ
4. ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล
5. วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูล
(3) ผลการวิ จ ัย และการอภิ ป รายผล (Results and discussion) หมายถึ ง บทที่ 4
เป็ นการนาผลของการศึกษาข้อมูลมากล่าวโดยละเอียด อาจมีตารางหรื อภาพประกอบไว้ดว้ ย หรื อ
อาจมีวธิ ีการทางสถิติประกอบเพื่อให้การตีความข้อมูลชัดเจน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นคล้อยถึงหลักการที่แสดงออกมา
- เพื่อสนับสนุนหรื อคัดค้านทฤษฎีที่มีผเู ้ สนอมาก่อน
- เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองหรื อการตีความหมายของผูอ้ ื่น
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- เพื่อสรุ ปสาระสาคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจยั ผูเ้ ขียนควรพยายามเน้น
ถึงปั ญหาหรื อข้อโต้แย้งในสาระสาคัญของเรื่ องที่กาลังกล่าวถึง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั
ในอนาคต
2.4.2.3 ส่ วนบทสรุ ป
บทสรุ ป (Conclusion) หมายถึงบทที่ 5 ประกอบด้วย บทสรุ ป และข้อเสนอแนะ
(Suggestion)
2.4.3 ส่ วนที่ 3 (ส่ วนท้าย)
2.4.3.1 เอกสารอ้างอิง (Reference) คือรายชื่ อหนังสื อ หรื อเอกสาร หรื อสื่ ออื่น ๆ
ที่ได้อา้ งอิงไว้ในวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบลาดับหมายเลข
2.4.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็ นส่ วนที่ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อหาวิทยานิพนธ์ได้
ละเอี ย ดชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น หรื อได้ รั บ ความรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ นจากตัว เนื้ อ เรื่ อง ซึ่ งได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม เวลาที่ ใช้ในการวิจยั ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการทาวิทยานิ พนธ์ และได้รั บ การ
ตีพิมพ์ หรื อข้อมูลบางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกว่า 1 ภาคก็ได้ โดยกาหนดเป็ นภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข เป็ นต้น
2.4.3.3 ประวัติผูเ้ ขียน (Author biography) ให้กล่ าวถึ ง คานาหน้าชื่ อ นาย/นาง/
นางสาว/ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทิ นนาม (เขี ยนเต็ม) ตามด้วยชื่ อ วัน เดื อน ปี เกิ ด และ
สถานที่เกิ ด วุฒิการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิ ตขึ้นไป สถานศึกษา ปี พ.ศ. ที่สาเร็ จการศึกษา ผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ รางวัล ทุนการศึกษา สถานที่ทางาน ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่ง
หน้าที่การงานปัจจุบนั

บทที่ 3
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
ก่อนพิมพ์วิทยานิ พนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษาข้อกาหนดและรู ปแบบการพิมพ์วิทยานิ พนธ์
ตามคู่มือเรี ยบเรี ยงวิทยานิ พนธ์ ของบัณฑิ ตศึกษาก่ อน เพื่อให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐาน และ
ก่อนที่นกั ศึกษาจะเข้ารู ปเล่มจะต้องส่ งต้นฉบับให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบก่อนเพื่อ
ความถูกต้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

3.1 กระดาษทีใ่ ช้ พมิ พ์
กระดาษที่ ใช้พิมพ์เนื้ อหาวิทยานิ พ นธ์ จะต้องเป็ นกระดาษสี ขาวไม่มีบ รรทัด ขนาด A4
(กว้าง 210 มิลลิเมตร ยาว 297 มิลลิเมตร) ชนิด 70 หรื อ 80 แกรม และใช้เพียงหน้าเดียว

3.2 ตัวพิมพ์
การพิมพ์ปกนอกวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่ องภาษาไทยให้ใช้อกั ษรสี ทองขนาด 20 พอยท์ ชื่อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษรสี ทองขนาด 18 พอยท์ โดยใช้แบบอักษร Angsana new
ปกในให้ใช้ขนาดอักษรเท่ากับปกนอกแต่ตวั อักษรสี ดา
บทที่ ชื่อบท หัวข้อ และเนื้อเรื่ อง โปรดดูในหัวข้อถัดไป

3.3 การทาสาเนา
ให้ใช้วธิ ี อดั สาเนาแบบโรเนียวหรื อวิธีถ่ายสาเนา แต่อกั ษรและรู ปภาพจะต้องมีความชัดเจน
และคงทน

3.4 การเว้ นระยะการพิมพ์
การย่อหน้าให้เว้นจากขอบซ้ายระยะ 1.5 เซนติเมตร บรรทัดหนึ่งให้พิมพ์ให้ได้ใจความ
ประมาณ 60 ตัวอักษร

3.5 การเว้ นระยะห่ างจากริมกระดาษ
- ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรื อ 25.4 มิลลิเมตร)
- ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรื อ 38.1 มิลลิเมตร)
- ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรื อ 25.4 มิลลิเมตร)
- ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรื อ 25.4 มิลลิเมตร)
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3.6 การลาดับหน้ าและการพิมพ์เลขหน้ า
1. ในส่ วนที่ 1 คือ ตั้งแต่บทคัดย่อถึงสารบัญภาพ ให้พิมพ์เลขหน้าด้วยตัวอักษรโรมัน I II
III IV V ในส่ วนของเนื้ อหา ให้ใช้เลขอารบิค 1 2 3 4 5 โดยพิมพ์ไว้ดา้ นบนขวามือห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 0.5 นิ้ว และริ มขอบกระดาษด้านนอก 1 นิ้ว
2. หน้าบทที่ (คือหน้าแรกของแต่ละบท) ไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้าแต่ให้นบั หน้า

3.7 การแบ่ งบท หัวข้ อใหญ่ และหัวข้ อย่ อย
บทที่ และ ชื่ อเรื่ องประจาบท ให้พิมพ์อยูก่ ลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 20 พอยท์ โดย
ไม่ตอ้ งใส่ หมายเลขหน้ากากับ ก่อนจะพิมพ์เนื้อความต่อไปให้เว้นไว้ 1 บรรทัดปกติ
หัวข้อใหญ่ คื อ หัวข้อที่ ไม่ใช่ ชื่อเรื่ องประจาบท ให้พิมพ์ไว้ชิดขอบด้านซ้าย และใส่ เลข
หมายประจาบทตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขลาดับของหัวข้อ เว้น 1 ตัวอักษร
แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ ใช้ตวั หนา ขนาด 18 พอยท์ และพิมพ์เว้นระยะห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด
หัวข้อย่อย คือ หัวข้อที่แบ่งจากหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์เว้นจากขอบด้านซ้าย 1.5 เซนติเมตร
ใช้ตวั เลขของหัวข้อใหญ่ ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพ ภาค (.) และตามด้วยล าดับ ของหัวข้อย่อย
เว้น 1 ตัวอักษร แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ ใช้ตวั หนา 16 พอยท์
ตัวอย่างการกาหนดหมายเลขหัวข้อ

1.1//หัวข้ อใหญ่ ของบทที่ 1
1.1.1/(หัวข้อย่อยของ 1.1)
1.1.1.1/(หัวข้อย่อยของ 1.1.1)
หมายเหตุ

(1) หัว ข้อ ย่ อ ยไม่ ค วรเกิ น 4 ต าแหน่ ง และหัว ข้อ ย่ อ ยถัด ไป ตัว เลขตรงกับ อัก ษร
ตัวแรกของข้อย่อยก่อนหน้า
(2) หัวข้อย่อยที่เกิน 3 ตาแหน่ง ไม่ตอ้ งเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อย่อย

เนื้ อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช้ ต ั ว อั ก ษรสี ด าแบบอั ก ษร Angsana New
ขนาด 16 พอยท์ และเป็ นตัวอักษรแบบเดี ย วกันตลอดทั้งเล่ ม สาหรั บสัญลักษณ์ (Symbol) ให้มี
ขนาดเหมาะสมกับขนาดอักษร (12-14 พอยท์) กรณี มีการวงเล็บภาษาอังกฤษให้อกั ษรตัวแรกพิมพ์
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
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3.8 การพิมพ์ตาราง
ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้ อเรื่ องที่มีความสัมพันธ์ โดยให้เว้นไว้ 1 บรรทัด ก่อน
พิ ม พ์ค าว่า “ตารางที่ ” การเรี ย งล าดับ ตารางให้เ รี ย งตามล าดับ ของบทที่ ตามด้ว ยเครื่ อ งหมาย
มหัพภาค (.) แล้วตามด้วยลาดับของตารางในบทนั้น เช่น ตารางลาดับที่ 3 ของบทที่ 1 เขียนได้เป็ น
ตารางที่ 1.3 โดยพิ ม พ์ไ ว้ชิ ด ขอบด้า นซ้ า ย ตามด้ว ยชื่ อ ตารางถ้า ชื่ อ ตารางมี ค วามยาวเกิ น กว่ า
1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดล่างเริ่ มตรงกับอักษรตัวแรกของชื่ อตาราง บรรทัดต่อไปเป็ นตารางโดย
ไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด ถ้าตารางมีความกว้างมาก ให้ยอ่ ส่ วนลงแต่ตอ้ งอ่านได้ชดั เจน หรื อจะพิมพ์ตาม
แนวขวางของกระดาษก็ ไ ด้ แต่ ถ้า ตารางมี ค วามยาวมากจนไม่ ส ามารถจะบรรจุ ไ ว้ใ นหน้าเดี ยว
ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไปไว้ชิดขอบด้านซ้าย โดยพิมพ์คาว่า (ต่อ) ไว้ดว้ ยเช่นกัน ตารางที่ 3.1
(ต่อ) เมื่อหมดตารางให้เว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ

3.9 การพิมพ์ภาพ
ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนจัดวางรู ปภาพกลางหน้ากระดาษและใส่ คาว่า “ภาพที่” การเรี ยงลาดับ
ภาพให้เรี ยงตามลาดับของบทที่ ตามด้วยเครื่ องหมาย มหัพภาค (.) แล้วตามด้วยลาดับของภาพใน
บทนั้น เช่ น ภาพล าดับ ที่ 2 ของบทที่ 3 เขี ย นได้เป็ น ภาพที่ 3.2 โดยใช้ค าบรรยายภาพไม่ เ กิ น
1 บรรทัด ให้วางไว้ตรงกลางใต้ภาพ ถ้าคาบรรยายเกิ นกว่า 1 บรรทัด ให้บรรทัดล่ างเริ่ มตรงกับ
อักษรตัวแรกของชื่อภาพ

3.10 การพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
ให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ” “สารบัญตาราง” สารบัญภาพ” ไว้กลางหน้ากระดาษห่ างจากขอบ
บน 1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ ด้วยตัวหนา
เว้น 1 บรรทัดพิมพ์คาว่า “หน้า” ชิ ดขวา ส่ วนเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้านขวา
ถัดมา 1 บรรทัด จะเป็ นเนื้อหาของสารบัญ ระหว่างบทต่าง ๆ บรรณานุกรม และภาคผนวก ให้เว้น 1
บรรทัด ส่ วนสารบัญตาราง สารบัญภาพ คาว่า “ตารางที่ ” “ภาพที่ ” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย บรรทัด
เดียวกับคาว่า “หน้า”

3.11 การพิมพ์รายการคาย่ อ หรือ รายการสั ญลักษณ์
ใช้ใ นกรณี ที่ พิ ม พ์ร ายการค าย่อ แยกไว้จ ากบทน า ให้ พิ ม พ์ค าว่า “รายการค าย่อ ” หรื อ
“รายการสัญลักษณ์ ” (หรื อ “รายการคาย่อและสัญลักษณ์ ”) ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่ างจากขอบบน
1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ ด้วยตัวหนา เว้น 1 บรรทัด จึงเริ่ มพิมพ์ โดยใส่ ไว้ถดั จากสารบัญภาพ

3.12 สมการคณิตศาสตร์
สมการคณิ ตศาสตร์ สามารถที่จะพิมพ์แทรกปนลงไปในเนื้ อหาได้ และหากต้องการความ
เป็ นระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่พิมพ์สมการนั้น ควรมีระยะห่างจากบรรทัดปกติ
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บนและล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษตามความเหมาะสม โดยใช้
แบบอักษรและขนาดที่เหมาะสม
หมายเลขสมการพิ ม พ์ชิดขวาไว้ใ นวงเล็ บ การเรี ย งหมายเลขสมการให้เรี ย งตามบทที่
เช่นเดียวกับการเรี ยงตารางและภาพ เช่น สมการที่ 1 อยูใ่ นบทที่ 3 จะเขียน ดังนี้
S.D. =

√∑(𝑥−𝑥̅ )2
(𝑁−1)

(3.1)

การพิ ม พ์ส มการทางคณิ ต ศาสตร์ ค วรพิ ม พ์ด้ว ยโปรแกรม MathType หรื อ Microsoft
Equation โดยตัวอักษรในสมการจะปรากฏเป็ นตัวเอียง ตัวแปรต่าง ๆ ที่แสดงในสมการ หากมีการ
อ้างอิงถึงอีกครั้งในเนื้ อหาควรเขียนให้อยูใ่ นรู ปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ สมการในรู ปของเวกเตอร์
ดังตัวอย่าง
R=A +B

(3.2)

𝑟𝐴𝐵 = ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝐵 − ⃗⃗⃗
𝑟𝐴

(3.3)

3.13 การพิมพ์ภาษาต่ างประเทศ
สาหรับคาในภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ทบั ศัพท์เป็ นภาษาไทยโดยวงเล็บภาษาต่างประเทศ
ตามความจาเป็ น เช่น เทคนิค(Technique) โดยอ้างอิงตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน

บทที่ 4
การอ้างอิง
การอ้างอิง (Citation) หมายถึงเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นการแจ้งให้
ทราบถึ งแหล่ งที่ มาของข้อความ แนวความคิ ดหรื อข้อความใดๆ ที่ มิได้เป็ นของผูเ้ ขียนเอง ทั้งนี้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่บุคคลหรื อองค์กร ผูเ้ ป็ นเจ้าของแนวความคิด หรื อข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่
ผูอ้ ่าน ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่น ๆ จากต้นฉบับเดิม เพื่อสามารถติดตามค้นคว้าได้ถูกต้อง
การอ้างอิงอาจสรุ ปใจความสาคัญเดิม หรื ออาจยกข้อความโดยรักษารู ปแบบการเขียนตามต้นฉบับ
เดิมไว้ทุกประการก็ได้ และเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความ
แม่นยาและตรวจสอบถึงที่มาได้
การอ้างอิงกาหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้ อหา ระบบลาดับหมายเลขเท่านั้น
เมื่ อ สิ้ น สุ ด เนื้ อ หาในวิ ท ยานิ พ นธ์ บรรดาเอกสารและข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้อ้า งอิ ง นั้น จะจัด เรี ย ง
ตามล าดับ เนื้ อ หาของหมายเลขเอกสารที่ ไ ด้ อ้า งอิ ง ถึ ง เนื้ อ หาของวิ ท ยานิ พ นธ์ ร วมเรี ยกว่ า
“เอกสารอ้างอิง” (References)

4.1 การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนือ้ หา ระบบลาดับหมายเลข
การอ้างอิ งในระบบนี้ ให้ลาดับเลขที่ อา้ งอิ งตามลาดับของการอ้างต่อเนื่ องตั้งแต่บ ทแรก
จนถึ งบทสุ ดท้าย หมายเลขอ้างอิ งเขี ยนไว้ใ นวงเล็บใหญ่ ระดับ เดี ยวกัน หลังข้อความที่ ตอ้ งการ
อ้างอิง โดยเว้นวรรค 1 ตัวอักษร ถ้ามีการอ้างอิงซ้ าให้ใช้หมายเลขเดิม
ตัวอย่าง
เนื่องจากในการถอดรหัสในเชิ งความถี่น้ ี จะต้องใช้การแปลงและแปลงกลับเป็ นส่ วนสาคัญ
[1] นอกเหนื อไปจากการค านวณอื่ น ๆ การแปลงและการแปลงกลับจะต้องใช้การค านวณเป็ น
จานวนมาก จึงมีการนาวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime factor algorithm) มาใช้เพื่อลดจานวนการ
คานวณลงโดย ใช้ร่วมกับวิธีการแปลงข้อมูลจานวนน้อย ๆ (Short length algorithm) [2] ในแง่ของ
การนาวิธีการดังกล่าวไปใช้งานจริ งซึ่ งจะต้องพิจารณา ...
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 หลักเกณฑ์ การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. ให้พิมพ์คาว่า “เอกสารอ้างอิง” ไว้กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวหนาขนาด 20 พอยท์
2. ให้เรี ยงลาดับการอ้างอิงเอกสารตามลาดับหมายเลขที่ได้กากับไว้ในวงเล็บที่ได้อา้ งถึงใน
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์
3. ไม่ตอ้ งแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
4. พิมพ์หมายเลขของทุ กรายการชิ ดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่ ง
บรรทัดให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ ให้อกั ษรตัวแรกตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดด้านบน เมื่อเริ่ มรายการ
ใหม่ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม โดยไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด
5. การพิมพ์ขอ้ มูลผูแ้ ต่ง
5.1 ชื่อผูแ้ ต่งไม่ตอ้ งใช้คานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์
5.2 รายการอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทย ชื่อผูแ้ ต่งให้ใช้ชื่อตัวและตามด้วยชื่อสกุล
5.3 รายการอ้างอิงที่เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อผูแ้ ต่งให้ใช้ชื่อสกุลนาหน้าชื่อตัว โดยคัน่ ด้วย
จุลภาค ตามด้วยอักษรย่อของชื่อแรก และชื่อกลางตามลาดับ
5.4 ถ้ามีผแู ้ ต่ง 2 คน ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่งแรก ตามด้วยคาว่า “และ” หรื อ “and” ใน
ภาษาอังกฤษคัน่ ระหว่างชื่ อผูแ้ ต่งทั้ง 2 คน
5.5 ถ้ามีผแู ้ ต่ง 4 คน หรื อมากกว่า 4 คน ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่งแรก แล้วตามด้วย “และคนอื่นๆ”
หรื อ “et al.”

4.3 ตัวอย่ างรู ปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
4.3.1 หนังสื อ
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง.//ชื่อหนังสื อ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://สานักพิมพ์.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
ผูแ้ ต่ง 1 คน
[1] มนต์ชัย เทียนทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ การศึ กษา. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั
แดเน็กซ์อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด. 2555.
ผูแ้ ต่ง 2 คน
[2] เสถียร วิชยั ลักษณ์ และสื บวงศ์ วิชยั ลักษณ์. พระราชบัญญัติลขิ สิ ทธิ์ พ.ศ. 2537.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติเวช. 2538.
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ผูแ้ ต่ง 3 คน
[3] วัฒนา วิริยะดนตรี , สุ ปกิต ประติมากรณ์ และศิริชยั มงคลสิ ทธิ์ . คู่มือการเรียนรู้ โปรแกรม
Photoshop 5 technic. กรุ งเทพมหานคร : Imagination. 2542.
ผูแ้ ต่ง 4 คน หรื อมากกว่า 4 คน
[4] ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร และคนอื่น ๆ. หลักการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล. 2546.
[5] Orchin, M., et al. The Vocabulary and Concepts of Organic Chemistry. 2nd ed. Hoboken
: Wiley-Interscience. 2005.
ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง
[6] เรื่องน่ ารู้ เทคนิคเครื่องกล. กรุ งเทพมหานคร : ซี เอ็ดยูเคชัน่ . 2533.
รู ปแบบ (บรรณาธิการเป็ นผูร้ วบรวม)
ชื่อบรรณาธิการ. (บรรณาธิการ).//ชื่อหนังสื อ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://สานักพิมพ์.//ปี
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