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โดยใชส้มบติัเสียงสระและการแปลงเวฟเลต็แพกเกตส์ 
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ตวัอยา่งปกนอกภาษาไทย  
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ให้ลบ Footer Section 

"คู่มือการเขียนและพิมพ์
ความกา้วหนา้โครงงาน

วิศวกรรมเคร่ืองมือและ

วสัดุ" น้ีออก ในการเตรียม

ขอ้เสนอโครงงาน 

ให้ลบปกคู่มือหนา้ท่ีแลว้

ออก ในการเตรียมรายงาน

ความกา้วหนา้โครงงาน 
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ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ขอ้คิดเห็น 2 :  
• ปรับเปล่ียนตามสาขาท่ีศึกษา 
• ค าวา่ “ศาสตร” ไม่ใช่  “ศาสตร์ 

ขอ้คิดเห็น 3 :  หลงัค ายอ่ตวัแรกจะตอ้ง

เวน้ วรรคแต่ไม่ตอ้งเวน้วรรคหลงัค  ายอ่
ตวัติด กบัช่ือ (เช่น ดร.) เพื่อให้เป็นไป

ตามหลกั ของราชบณัฑิตยสถาน 

ตวัอยา่งปกในและหนา้อนุมติัภาษาไทย 

Angsana UPC  ขนาด 16  pt ทั้งหนา้ 
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   ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เช่น รศ. ดร.ช่ือ  นามสกุล 
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สาขาวชิา  วศิวกรรมเคร่ืองมือ 
ภาควชิา   วศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ 
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ปีการศึกษา  ปีการศึกษาท่ีสอบ เช่น 2560 
 
 
บทคดัยอ่ 
 
ขอ้ความ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
 
 
ค าส าคญั : การชุบเคลือบดว้ยไฟฟ้า/ การชุบเคลือบเหล็ก/ ผวิเปลือกรังสี 
 
 

เรียง ล าดบั ก-ฮ 

ข้อ คิ ด เ ห็ น  4  : ให้ ดู วิ ธี ก าร เ ขี ยน

ต าแหน่ง ทางวิชาการของคณาจารย์  

ตามหนา้อนุมติั 

ขอ้คิดเห็น 5 : หลกัส าคญัในการเขียน

เน้ือหาขอ้ความของบทคดัยอ่คือ     ไม่

ควร แปลจากภาษาองักฤษตรงๆ  เช่น  

ไม่ควรใช ้Passive Voice (ในการเขียน
ภาษาไทย) 

 ไม่ใชต้วัอกัษรหนา 
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ข้อคิดเห็น  6 : จะต้องเว้นวรรคหลัง ต  าแหน่งทาง

วิชาการและวุฒิการศึกษา  (ซ่ึง แตกต่างจากกรณี
ภาษาไทย (Advisor กรณีไม่มีท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม) 

 ไม่ใชต้วัอกัษรหนา 

เรียงล าดบั  A - Z 

ตวัอยา่งบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  
ทั้งหนา้ใช ้Font Angsana UPC นาด 16 pt. 
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กติติกรรมประกาศ 
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ขอ้ความในบรรทดัแรกไม่ตอ้งยอ่หนา้ ให้จดัชิดขวา 

ตวัอยา่งกิตติกรรมประกาศ 
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 ไม่ใชต้วัอกัษรหนา 

 หากข้ึนยอ่หนา้ใหม่ เวน้ 1 บรรทดัขนาด 16 pt. 
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                                              หน้า 

 
บทคดัยอ่ภาษาไทย         ข           
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ                                                                                                              ค          
กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                   ง           
สารบญั           จ           
รายการตาราง                                                                                                                           ฉ           
รายการรูปประกอบ                                                                                                                  ช          
รายการสัญลกัษณ์                                                                                                                     ซ           
ประมวลศพัทแ์ละค ายอ่                                                                                                            ฌ            
 
บทที่ 
1.    บทน า                  1 
       1.1 ช่ือหวัขอ้.......................................................             1 
       1.2 ช่ือหวัขอ้.......................................................                  2 
 
2.    ทฤษฎี/งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง                5 
       2.1 ช่ือหวัขอ้.......................................................             5 
       2.2 ช่ือหวัขอ้.......................................................             6 
 
3.    วธีิการทดลอง                 20 
        3.1  ช่ือหวัขอ้.......................................................             20 
        3.2  ช่ือหวัขอ้.......................................................             21 
 
4.    ผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง              25 
        4.1  ช่ือหวัขอ้.......................................................             25 
        4.2  ช่ือหวัขอ้.......................................................             26 

ขอ้คิดเห็น 7:  อาจไม่จ  าเป็นต้อง

อธิบาย หลกัการพ้ืนฐานท่ีทราบ

กันดีอยู่แล้วหรือ หาได้ง่ายใน

ต ารา / หนงัสือทัว่ไปในบทน้ี 

ตวัอยา่งหนา้สารบญั 

ใช ้Font Angsana UPC นาด 16 pt. 
และใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ (เช่น

ตวัหนา) 
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  ฉ     
       

      หน้า 
         

5.    สรุปผลความก้าวหน้าและแผนการด าเนินโครงงานต่อไป    40 
        5.1  ช่ือหวัขอ้.......................................................             40 
        5.2  ช่ือหวัขอ้.......................................................             41 
 
เอกสารอ้างองิ                 49 
 
ภาคผนวก                                           51 
     ก ช่ือหวัขอ้............................................             51 
     ข ช่ือหวัขอ้............................................                          52 
 
ประวตัิผู้วจัิย                  60
         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัอยา่งหนา้สารบญั 
ใช ้Font Angsana UPC ขนาด 16 pt. 

และใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ (เช่นตวัหนา) 
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ช 
รายการตาราง 

ตาราง                    หน้า 
 
1.1     ช่ือตาราง              2 
1.2     ช่ือตาราง              5 
          ช่ือตาราง กรณีมี 2 บรรทดั 

2.1     ช่ือตาราง              7 
2.2     ช่ือตาราง              10 
2.3     ช่ือตาราง              15 
3.1     ช่ือตาราง              20 
           
            
           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โปรดตรวจสอบหมายเลข ของตาราง ช่ือตาราง และ เลข

หนา้ ให้ตรง กบัในรูปเล่ม 

กรณีมี 2 หนา้  

รายการตาราง (ต่อ) 

 ตาราง               หน้า  

3.2     ช่ือตาราง                          25 
3.3     ช่ือตาราง               35 
          ช่ือตาราง กรณีมี 2 บรรทดั 

 

ตวัอยา่งรายการตารางใช ้

Font Angsana UPC นาด 16 pt. 

ใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ 
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 ซ 
 

รายการรูปประกอบ 
 
รูป             หน้า 
 
1.1     ช่ือรูป              8 
1.2     ช่ือรูป              9 
          ช่ือรูป กรณีมี 2 บรรทดั 
2.1     ช่ือรูป              10 
2.2     ช่ือรูป              15 
2.3     ช่ือรูป              25 
3.1     ช่ือรูป              40 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

โปรดตรวจสอบหมายเลข ของรูป ช่ือ
รูป และ เลขหนา้ ให้ตรงกบัใน รูปเล่ม 

กรณีมี 2 หนา้  

รายการรูปประกอบ (ต่อ) 

 รูป               หน้า  

3.2     ช่ือรูป                               45 
3.3     ช่ือรูป                49 
          ช่ือรูป กรณีมี 2 บรรทดั 

 

ตวัอยา่งรายการรูปประกอบใช ้
Font Angsana UPC นาด 16 pt. 

ใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ 
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ฌ 

รายการสัญลกัษณ์ 

สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
สัญลกัษณ์          =          ความหมาย 
เช่น 

Cf                       =          เสียงพยญัชนะทา้ยพยางค ์
S                        =          เสียงพยางค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียงล าดบัจาก ก-ฮ และ A-Z 

และขอให้แยกสัญลักษณ์ท่ีใช้

ตวัอกัษรกรีดออกจากสญัลกัษณ์
ท่ีใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษดว้ย 

 

ตวัอยา่งรายการสญัลกัษณ์ 
ใชF้ont Angsana UPC นาด 16 pt. 

ใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ 
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ญ 

 
ประมวลศัพท์และค าย่อ 

 
ศพัทห์รือค ายอ่          =          ความหมาย 
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย 
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย         
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย           
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย           
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย          
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย          
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย          
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย           
ศพัทห์รือค ายอ่         =           ความหมาย        
เช่น 

d                              =           Day 
m2                            =          Square Metre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เรียงล าดบัจาก ก-ฮ และ A-Z 

2. กรณีท่ีมีตวัอกัษรตวัใหญ่และเล็ก   

    ให้เรียงล าดบั A a B b C c ฯลฯ 

ตวัอยา่งประมวลศพัทแ์ละค ายอ่ 
ใชF้ont Angsana UPC นาด 16 pt. 

ใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ 
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บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความส าคญัและทีม่าของโครงงานวศิวกรรม 

เน้ือหา........................................................................................... 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานโครงงานวศิวกรรม 

1. เน้ือหา 
    (กรณีมีมากกวา่ 1 บรรทดั)  
2. เน้ือหา 
 

1.3 ขอบเขตโครงงานวศิวกรรม 

1. เน้ือหา 
2. เน้ือหา 
 

1.4 ประโยชน์และผลทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงงานวศิวกรรม 

1. เน้ือหา 
2. เน้ือหา 
 
 
หมายเหตุ : หนา้แรกของทุกบทไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ท่ีมุมขวา 
 
 
 
 
 
 
  

ขนาด 22 ตวัหนา 

ตวัอยา่งการวางรูปแบบและขนาดตวัอกัษรท่ีใช ้
ใชF้ont Angsana UPC  ขนาดตามระบ ุ

เน้ือหา ใชข้นาด 16 ตวับาง ทั้งหมด 

 

 

ขอให้ระบุขอบเขตในการท าโครงงาน วา่จะศึกษาในส่วนไหน เทคนิค

อยา่งไร 
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บทที่ 2 ทฤษฎ/ีงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 ช่ือหัวข้อ 

เน้ือหา........................................................................................... 
 

2.2 ช่ือหัวข้อ 

1. เน้ือหา 
    (กรณีมีมากกวา่ 1 บรรทดั) 
2. เน้ือหา 
 

1.3 ช่ือหัวข้อ 

1. เน้ือหา 
2. เน้ือหา 
 

1.4 ช่ือหัวข้อ 

1. เน้ือหา 
2. เน้ือหา 
 
 
หมายเหตุ : หนา้แรกของทุกบทไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ท่ีมุมขวา 
 
 
 
 
 
 
  

ขนาด 18-20 ตวัหนา 

ขนาด 22 ตวัหนา 

ตวัอยา่งการวางรูปแบบและขนาดตวัอกัษรท่ีใช ้
ใชF้ont Angsana UPC  ขนาดตามระบ ุ

เน้ือหา ใชข้นาด 16 ตวับาง ทั้งหมด 
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บทที่ 3 วธีิการทดลอง 
 

เน้ือหา 

 
3.1 หัวข้อใหญ่ 

เน้ือหา.........................................................................................................  
.................................................................................................................... 
 
3.1.1 หัวข้อย่อย 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
1. หัวข้อย่อย 

เน้ือหา......................................................................................................... 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 

เน้ือหายอ่ยกรณีมีมากกวา่ 1 บรรทดั............................................................ 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 

 
3.2 หัวข้อใหญ่ 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 

ตวัอยา่งการวางรูปแบบและขนาดตวัอกัษรท่ีใช ้

ใชF้ont Angsana UPC  ขนาดตามระบ ุ

เน้ือหา ใชข้นาด 16 ตวับาง ทั้งหมด 
 

 

ขนาด 18-20 ตวัหนา 

ขนาด 22 ตวัหนา 

- ระบุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการท า

โครงงาน  

- ระบุระเบียบวิธีด าเนินโครงงาน (กรณีท่ี

ออกแบบช้ินงานหรือเคร่ืองจกัรตอ้งมี

แบบประประกอบดว้ย) 
- ระบุสถานท่ีท าการทดลองและ/หรือเก็บ

ขอ้มูลในขอบเขตดว้ย  

- ระบุระยะเวลาในการท าโครงงาน (เขียน

แผนภูมิเวลา แสดงระยะเวลาท่ีได้
วางแผนไว ้และงานท่ีไดด้ าเนินการจริง) 

- ระบุค่าใชจ่้ายในการท าโครงงาน 

(ส าหรับโครงงาน) แสดงรายการวสัดุท่ี

ใชห้รือจะตอ้งใชต่้อไป 
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บทที่ 4 ผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 

เน้ือหา 

 
4.1 หัวข้อใหญ่ 

เน้ือหา.........................................................................................................  
.................................................................................................................... 
 
4.1.1 หัวข้อย่อย 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
1. หัวข้อย่อย 

เน้ือหา......................................................................................................... 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 

เน้ือหายอ่ยกรณีมีมากกวา่ 1 บรรทดั............................................................ 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 

 
4.2 หัวข้อใหญ่ 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

- ใส่ผลการทดลองตามความกา้วหนา้ของ

โครงงานวิศวกรรม 

- ก าหนดหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ยตาม
ขอบเขตของโครงงานอยา่งเหมาะสม 

- วิเคราะห์ผลการทดลองโดยอา้งอิง

หลกัการ ทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที่ 5 สรุปผลความก้าวหน้าและแผนการด าเนินโครงงานต่อไป 

 
เน้ือหา 

 
5.1 สรุปผลความก้าวหน้า 
เน้ือหา.........................................................................................................  
.................................................................................................................... 
 
5.1.1 หัวข้อย่อย 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
1. หัวข้อย่อย 

เน้ือหา......................................................................................................... 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 

เน้ือหายอ่ยกรณีมีมากกวา่ 1 บรรทดั............................................................ 
- เน้ือหายอ่ย..................................................................................... 

 
5.2 ปัญหาหรืออปุสรรค 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

5.3 แผนการด าเนินโครงงานต่อไป 

เน้ือหา......................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
 

 

- สรุปผลการทดลองตามความกา้วหนา้

ของโครงงาน 

- เพ่ิมเติมปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินโครงงาน รวมทั้งการแกปั้ญหาท่ี

ด าเนินการไปแลว้หรือท่ีจะด าเนินการ 

- เพ่ิมเติมแผนการด าเนินโครงงานต่อไป

เพื่อให้โครงงานสมบูรณ์ตามท่ีได้

วางแผนไวห้รือการปรับแผนเพ่ือให้
เหมาะสมกบัระยะเวลาและเน้ือหาของ

โครงงาน 
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2. Hewitt, E.S., 1975, Plant Mineral Nutrition, 2nded., English Universities Press, London,       pp. 

95-122. 
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สุดทา้ยท่ีอา้งอิงโดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายยติัภงัค ์(- ) กรณีท่ีใชข้อ้ความทั้งเล่มในการอา้งอิง ให้
ใส่จ านวนหนา้ทั้งหมดของหนงัสือท่ีใชอ้า้งอิง 

 
 

ตวัอยา่งการเขียนเอกสารอา้งอิง 

ใชF้ont Angsana UPC  16  pt. 
ใชรู้ปแบบตวัอกัษรตามท่ีระบุ 
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รูปที ่1.1  ช่ือรูป.........................[4]. 
 
 

 
 

รูปที ่1.2 ช่ือรูป...........................  
               ช่ือรูป (กรณีช่ือยาวเกิน 1 บรรทดั) [5] 

  

อา้งอิง 

ตวัอยา่งรูปประกอบ 
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  รูปที ่1.3 การตั้งค่าหนา้กระดาษ เล่มโครงงานวศิวกรรม และโครงงานวิจยั ท่ีถูกตอ้ง  
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ตารางที ่1.1  ช่ือตาราง [6] 
                     ช่ือตาราง (กรณีมีมากกวา่ 1 บรรทดั)  
 

หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ 

   

   
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งการน าเสนอตาราง 

อา้งอิง 



 
 

รายละเอยีดเพิม่เติมในการเขียนโครงงานวิศวกรรม 
 

- ค าน าหนา้ช่ือผูจ้ดัท า (ภาษาองักฤษ) ให้ใช ้Mr. /Mrs. หรือ Miss [หลงั Miss ห้ามมีจุด Full stop 
( . )] แลว้เวน้วรรค 1 คร้ังก่อนตามดว้ยช่ือและเวน้วรรคหลงัช่ือ 1 คร้ังก่อนตามดว้ยช่ือสกุล 

- ระหวา่งตวัเลขกบัตวัอกัษร (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ใหเ้วน้วรรค 1 คร้ังทั้งก่อนและหลงั
ตวัเลข 

- ระหวา่งตวัอกัษรภาษาไทยกบัตวัอกัษรภาษาองักฤษใหเ้วน้วรรค 1 คร้ัง 
- ก่อนและหลงัเคร่ืองหมายวงเล็บให้เวน้วรรค 1 คร้ัง แต่ระหวา่งเคร่ืองหมายวงเล็บและขอ้ความ

ในวงเล็บไม่ตอ้งเวน้วรรค 
- หา้มใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ในบทคดัยอ่ภาษาไทย (ยกเวน้กรณีของตวัเลข)  
- หนา้เคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) Colon ( : ) และ Semi-Colon ( ; ) ไม่ตอ้งเวน้วรรคแต่ใหเ้วน้วรรคท่ี

ดา้นหลงัเคร่ืองหมายนั้นๆ 1 คร้ัง 
- หลีกเล่ียงการใช้ Passive voice ในบทคัดย่อภาษาไทย (ในกรณีท่ีแปลมาจากบทคัดย่อ

ภาษาองักฤษใหเ้รียบเรียงค าพูดใหม่) 
- กรุณาตรวจสอบค าศพัท์ภาษาไทยซ่ึงแปลมาจากค าศพัท์ภาษาองักฤษให้เป็นไปตามหลกัของ

ราชบณัฑิตยสถาน เช่น Property = สมบติั (ไม่ใช่คุณสมบติั) / Kinetics =  จลนพลศาสตร์ / ฯลฯ 
- ค าท่ีมีไมย้มก (ๆ)  ก่อนไมย้มกไม่ตอ้งเวน้    แต่หลงัไมย้มกเวน้ 1 เคาะ 
- หวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา  หากมี 2 บรรทดั  บรรทดัท่ี 2 และบรรทดัต่อไป  ใหจ้ดัชิดซา้ย 


