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บทท่ี 1 

 

รูปแบบการพมิพปริญญานิพนธ 
 

1.1 องคประกอบของปริญญานิพนธ 
       เลมปริญญานิพนธ มีองคประกอบ 3 สวน คือ สวนนํา ประกอบดวย ปก  ปกใน ปกภาษาอังกฤษ  
ใบรับรอง  บทคัดยอ Abstract   กิตติกรรมประกาศ   สารบัญ  สารบัญตาราง   สารบัญรูป  คําอธิบาย 
สัญลักษณและคํายอ   สวนท่ี สอง เนื้อหาหลัก ประกอบดวย บทท่ี 1- 5     สวนท่ีสาม เปนสวนทาย 
ประกอบดวย บรรณนุกรม  ภาคผนวกตางๆ  แบบ  และประวัติผูจัดทําปริญญานิพนธ  
       

1.3 สวนนํา 
       จัดกระดาษใหเหมาะสม   ตรามหาวิทยาลัยควรใชตราท่ีเปนสีขาว-ดํา      การพิมพใบปกหนา  
คําวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ตัว ร ไมมีการใสการันต     ในสวนใบรับรอง หนา ค  ท่ีตองมี
ลายเซ็นกรรมการสอบลงนาม  ตองเวนชองตําแหนงที่ใหเซ็น  กับช่ือกรรมการท่ีถูกตอง  ไมทับ  จัด
เขากลางรายชื่อ     บทคัดยอ  ใหเขียนเปน 3 ยอหนาหรือเขียนเปนยอหนาเดี่ยวก็ไดแตตอง
ประกอบดวย  ยอหนาแรกจะเกี่ยวกับ ความเปนมาและความสําคัญอยางยอ   ยอหนาตอมาจะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดทําหรือพัฒนา เคร่ือง การสรางและเลือกอุปกรณ  หรือวิธีการพัฒนาโปรแกรม  
และยอหนาสุดทาย จะเกี่ยวกับการการทดลอง/ทดสอบ ผลการทดลอง/ทดสอบ สรุปผลเฉพาะท่ี
เดนชัดและสําคัญ      บทคัดยอภาษาอังกฤษจะเขียนเม่ือบทคัดยอภาษาไทยเสร็จสมบูรณแลว          
การพิมพสารบัญตางๆ ตองตรวจสอบวาหัวขอแตละขอตรงกับในเลมปริญญานิพนธหรือไม 
 

1.2 แบบอักษรท่ีใชพิมพ 
      1.2.1 ตลอดเลมปริญญานิพนธ พิมพดวย ตัวอักษรแบบ Angsana new  ขนาด 16  ปกติ 
      1.2.2 ตัวหนาเฉพาะหัวขอในสวนนํา  บทท่ี  ช่ือบท  และหัวขอท่ีเลข 2 หลัก เชน 1.1  หัวขอ  
                เปนหัวขอท่ีเปนเลข 3 หลัก เชน 1.2.1 ใหตัวบาง ปกติ  
      1.2.3 การพิมพตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช  ตัวอักษรแบบ Angsana new  ขนาด 16  เหมือน การ   
                พิมพภาษาไทย   
      1.2.4 การพิมพภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของกลุมคํา เชน Honda   econo    
                power   car  ยกเวนการพิมพ   คําเฉพาะ,  คํายอ  , ช่ือโครงงาน  ใหใชตัวพิมพใหญทุกตัว   
                แรกของกลุมคํา  เชน   SAE = Society  of Automotive Engineers 

 
หนาช่ือบท 2 น้ิว  หนาปกติ 1.5 น้ิว  จากขอบกระดาษ 

1 น้ิว  
จาก
ขอบ
กระ
ดาษ 

1.5 
น้ิว  
จาก
ขอบ
กระ
ดาษ 

ตองตรงกัน 

เวน 1 เคาะ 
หนาแรกของบท 
ไมตองใส
หมายเลขหนา 

 1 น้ิว  จากขอบกระดาษ  
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           1.2.5 การเวนชองไฟการพิมพ  ระหวางเลขหัวขอกับตัวอักษร 1  เคาะ   ระหวาง ตัวเลขอักษร 
                    ภาษาอังกฤษ เวนหาง 1 เคาะเสมอ   
 

1.3 การก้ันหนากระดาษและหมายเลขหนา 
      1.3.1 ปกติทุกหนา กั้นซาย  กั้นบน  ระยะจากขอบ 1.5 นิ้ว     กั้นขวา  1  นิ้ว   เฉพาะก้ันลาง  1   
               นิ้ว(หรือ ระยะตามความเหมาะสมตามเน้ือหาในเลม) 
      1.3.2 หนาท่ีเร่ิมตนของบท กั้น บน  ระยะจากขอบ 2  นิ้ว     อ่ืนๆเหมือนขอ 1.3.1 
      1.3.3 สวนนําใสหมายเลขหนา เรียงต้ังแต ปกใน นับเปนหนา ก   
      1.3.4 หนาแรกของบท ไมตองใสหมายเลขหนา แตใหนับวาเปน 1 หนา 
      1.3.5 ตําแหนงหมายเลขหนาอยูท่ี หางจากขอบกระดาษดานบน 1 นิ้ว  และขอบกระดาษ 
                ดานขวา 1 นิ้ว 
 

1.4 แบบการใหหมายเลขรูป และตาราง 
       รูปและตาราง  จัดตามตัวอยาง  เชน  
 
                                                                    (เว้น 1 บรรทัด) 

 
 

(เวน 1 บรรทัด) 

รูปท่ี 1.1  ตําแหนงการฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงของหัวฉีด [1] 
                                                                    (เวน 1 บรรทัด) 

ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาดใหญสามารถอานไดสะดวก รูปทุกรูปจะตองมีหมายเลข
และคําบรรยายไดภาพ  หมายเลขและคําบรรยายรวมกันแลวควรจะมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด คํา
บรรยายใตภาพ[3] หามใชคําวา “แสดง” เชน หามเขียนวา”รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธ...” ที่ถูกตอง 
ควรเปน “รูปท่ี 1 ความสัมพันธระหวาง...”  รูปลายเสนจะตองเปนเสนหมึกดํา สวนรูปถายควรจะ
เปนรูปขาวดําท่ีมีความคมชัด รูปสีอนุโลมใหได รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเทาท่ีจําเปน 

จัดชิดตรงกลางของรูป 
ตัวหนา 

เวน 1 เคาะ 

1 น้ิว 

1 น้ิว 

การเขียนเอกสารอางอิง 

เฉพาะบทท่ี 1 
ตองเวนเขาไป
เทากัน 



 

เทานั้น เชน ภาพถายรูปคล่ืนจากออสซิลโลสโคปที่ปรากฏใหเห็นเฉพาะจอภาพ เปนตน และเพ่ือ
ความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด(อางอิง
มาจาก http://www.e-nett.org/download/Template-E-NETT07.doc) 
 
ตารางท่ี  1.1  ผลการทดสอบเคร่ืองยนต คร้ังท่ี 1  

 
จํานวนคร้ัง 
ท่ีทดสอบ 

เวลา 
(นาที) 

ความเร็ว 
(กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

ใชปริมาณนํ้ามัน 
(กรัม) 

อัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิง 

(กิโลเมตร/ลิตร) 
1 - - - - 
2 25.49 25.15 17.45 475.095 

คาเฉล่ีย 475.095 
        

      - การใหช่ือรูปและตาราง   ใหระบุตามช่ือบท  เชนบทท่ี 2  รูปแรก  ใหช่ือวา  รูปท่ี 2.1    
      - ตัวอักษรในตารางจะตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเร่ือง  
      - ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือตาราง หมายเลขกํากับและคํา
บรรยายนี้รวมกันแลว ควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนือตารางหามใชคําวา 
“แสดง” เชนเดียวกับกรณีรูปภาพ  เพื่อความสวยงาม ใหเวนบรรทัดเหนือคําบรรยายตาราง 1 
บรรทัด และเวนบรรทัดใตตาราง 1 บรรทัด 
 

  1.5 การเขียนสมการ 
        การพิมพสูตร สมการ  ใชตัวอักษรตรง ไมเอียง  ปรับขนาดเทา Angsana new  ขนาด 16 
สมการทุกสมการจะตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บ และเรียงลําดับท่ีถูกตอง ตําแหนงของ
หมายเลขสมการจะตองอยูชิดขอบดานขวาของคอลัมน ดังตัวอยางนี้ 

 

                                    a b c+ =                             (2.1) 
 

                                                            เม่ือ            a  คือ คาความเร็ว (m/s) 
                                                b  คือ ความเร็วปลาย (m/s) 
  

1.6 การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอางอิง 
      1.6.1 เรียงอางอิงภาษาไทยและตามดวยภาษาอังกฤษ 
      1.6.2 เรียงลําดับตามตัวอักษร 
      1.6.3 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงตองถูกตองตามแบบมาตรฐานท่ัวไป เชนตัวอยาง 

 

จัดชิดซายของตาราง 
ตัวหนา 

เวน 1 เคาะ 

ระหวางหัวขอยอย เลข 2 หลัก ตองเวน 1 บรรทัด



 

ตัวอยาง บรรณานุกรม 
 

1. ชูชัย  ต. ศิริวัฒนา.   การทําความเย็นและปรับอากาศ.  พิมพคร้ังท่ี4. กรุงเทพฯ. สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (  ไทย  -  ญ่ีปุน ),  2546 

2. ชัชวาล ตัณฑกิตติ.  คูมือระบบทําความเย็น. ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล     คณะวศิวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  ม.ป.ท. 

3. พันธณรงค  จันทรแสงศรี.  พืชวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร.   สาขาวิชา   อุตสาหกรรม
เกษตร       คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร,  ม.ป.ท. 

4. EI-Awad, M.M., et al, 1999, “Crude Palm Oil As Fuel   Extender”, Proceedings of the Word   
         Renewable Energy Congress, October, Malaysia, 7 p. 
5. Masjuki, H.H. and Supuon, M.S., 1995, “Performance and   Wear Analysis of Small Diesel 

Engine   Fulled by Oil Blend”, Energy  Conference  Traning  Program, July, Malaysia. 
6. Nwafor, O.M.I., 2002,  “The Effect of Elevated Fuel Inlet Temperature on Performance of 

Diesel  Engine Running on Neat Vegetable Oil at Constant Speed Conditions”, Renewable 
Energy,   Vol. 431, No. 2003-1846, pp. 171-181. 

7. Yidiz Bayazittoglu and M.Necati Ozisik, Elements of Heat Transfer, New York :  McGraw-
Hill, 1998 

        1.6.4 การอางอิงจากเว็บไซต   

                 หมายเลขลําดับการอางอิง. ผูแตง.  ชื่อเร่ือง.  ช่ือเว็บไซต.  ปท่ี.   แหลงท่ีมา:  URL.  คน
เม่ือ วัน เดือน, ป. 

             ตัวอยาง 

8. Lynch T. DSN trials and tribble-ations review. Psi Phi: Bradley's  Science Fiction Club Web 
site. 1996. Available at: http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep /503r.htm. Accessed 
October 8, 1997.  

9. ปฎิภาณ  ถ่ินพระบาท. เคร่ืองหยอดขนมครกอัตโมมัติ. แหลงท่ีมา:http://www .me.eng. rmutp. 
ac.th.  2553.  คนเม่ือ  วันท่ี 5  กุมภาพนัธ,  2554.  

 



 

         1.7 การเขียนภาคผนวกและแบบโครงงาน 
     ภาคผนวกตองแบงออกเปนเร่ืองๆ     อาจจะเกี่ยวกับเอกสารอางอิงท่ีใชในการคํานวณ ออกแบบ,   
ขอมูลการทดลอง ทดสอบกรณีอ่ืนๆ ตารางบันทึกผลการทดลอง เอกสารอางอิงอ่ืนๆ แบบโครงงาน  
วงจรไฟฟา  แผนผังการเขียนโปรแกรม  ฯลฯ 
     กรณีโครงงานสรางหรือพัฒนาเคร่ือง  แบบโครงงานตองอยูในภาคผนวกสุดทาย  การเขียนแบบ
ตองเขียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   ภาพท่ีปรากฎในแบบท่ีจะนํามาใสในเลมปริญญานิพนธ ตอง
มีรายละเอียดท่ีถูกตอง  จัดภาพใหมีขนาดใหญ  พอดีกระดาษ A4     รูปแบบการใหรายละเอียดภาพ 
ตามแบบกําหนดในวิชาเขียนแบบวศิวกรรมของมหาวทิยาลัย  
     ภาคผนวกทุกแผนตองใสหมายเลขหนา   กรณีท่ีใสหมายเลขหนาไมไดเนื่องพื้นท่ีจํากัด  เชน 
หนาแบบของโครงงาน   อนุโลมไมตองใสหมายเลขหนา   
 
1.7 ประวัติผูจัดทําปริญญานพินธ 
      ใหพิมพตามตัวอยางดังนี ้

ประวัติผูจัดทําปริญญานิพนธ  
 
 

ชื่อ-สกุล -----------------------------------                                              ติดรูปใสครุย 
วัน-เดือน-ปเกิด -----------------------------------                                              มหาวิทยาลัย 
ท่ีอยู ---------------------------------- 
 ---------------------------------- 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  - 
 
ประวัติการศึกษา 
 ปวช./ม.6 สาขา/สาย---------------------   
 ---------------------------------พ.ศ.  25... 

ปวส. สาขา--------------------------------   
 วิทยาลัย------------------------พ.ศ.  25... 

วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล       คณะวิศวกรรมศาสตร  
                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.  25….. 

  
โทรศัพท ------------------------------- 
E-mail Address ------------------------------ 

พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา 

หากมีความ
จําเปน อาจไม
ระบุได 

หมายถึงคุณวุฒิ สาขา ที่สําเร็จ
การศึกษา   มิใชภาควิชาหรือ
สาขาวิชา 



 

  1.8  ส่ิงท่ีตองระวังเปนพิเศษกอนสงเลมปริญญานิพนธมาใหกรรมการตรวจ 
         1.8.1 ปกนอก  ปกใน ปกภาษาอังกฤษ  ใบรับรอง  บทคัดยอ  ตองถูกตอง 
         1.8.2 สารบัญ กับ ในเลมตองตรงกัน  เขียนดวยขอความท่ีเหมือนกนั 
         1.8.3 หมายเลขหนาท่ีระบุไวในสารบัญกับในเลมตองตรงกัน 
         1.8.4 คําอธิบายในสารบัญรูป และสารบัญตาราง ตองตรงกับในเลม 
         1.8.5 หัวขอท่ีนํามาเขียนในสารบัญเฉพาะขอท่ีมีเลข 2 หลัก เชน 2.1, 2.2   แตถาเปนเลข 3  
                  หลักหรือมากกวานั้นไมนํามาลงในสารบัญ 
         1.8.6 การเรียงหนาถูกตอง ไมกระโดดหรือ เลขหนาหายไป(ยกเวนหนาแรกของบท) 
   
*********************************************************************** 
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บทคัดยอ 

 
          โลกของเราทุกวันนี้มีอัตราการใชพลังงานเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยพลังงานสวนใหญ
เปนพลังงานเช้ือเพลิง ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไปไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก  
และกระบวนการเกิดน้ํามันดิบซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีใชกล่ันเปนน้ํามันตางๆ ท่ีใชกันอยูในปจจุบันตอง
อาศัยระยะเวลาในการเกิดน้ํามันดิบเปนเวลานาน  ดังนั้นการใชน้ํามันจะตองใชใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุด  การสรางรถประหยัดเช้ือเพลิงจึงเปนรูปแบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการลดการสูญเสีย
พลังงานเช้ือเพลิง 
          การพัฒนารถประหยัดเช้ือเพลิงไดเนนในเร่ืองระบบเคร่ืองยนต  ระบบสงกําลังและระบบ
ความดันน้ํามันเช้ือเพลิงรวมถึงระบบเคร่ืองลาง ในสวนของเคร่ืองยนตไดมีการปรับปรุงในเร่ืองการ
ลดปริมาณหองเผาไหมและเพิ่มระยะชักของกานสูบ ระบบความดันน้ํามันเช้ือเพลิงถูกปรับปรุงโดย
การปรับเปล่ียนจากการใชปมต๊ิกมาเปนถังความดันโดยใชกระปองน้ําอัดลมเปนตัวเก็บความดัน อัน
เนื่องมาจากกฎการแขงขัน ระบบสงกําลังไดปรับเปล่ียนอัตราทดและระบบเคร่ืองลางไดมีการ
ปรับแตงมุมลอและเปล่ียนลูกปนลอ 
          การทดสอบหาคาประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงของรถประหยัดเช้ือเพลิง  เปนแบบเก็บขอมูลท่ีทาง
ผูจัดทํา  ไดสรางข้ึนซ่ึงจากการคนควาทางทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมยาน
ยนต  เคร่ืองยนตสันดาปภายในและนิวเมติกสอุตสาหกรรม โดยตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการ
ประหยัดเช้ือเพลิงคือ  แรงเสียดทาน  ซ่ึงมีท้ังแรงเสียดทานท่ีพื้นถนนและและอัตราทดของระบบ
เกียร รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตใหสูงข้ึน  ทําใหไดกําลังจากเคร่ืองยนตเพิ่มมาก
ข้ึนแตปริมาณการใชน้ํามันเทาเดิม ซ่ึงผลการทดสอบโดยการเขารวมแขงขัน  โครงการฮอนดา
ประหยัดเช้ือเพลิงปท่ี 11 โดยทําการแขงขันรถประดิษฐประเภทอุดมศึกษา รุน 125 ซีซี. คือ 
ปริมาตรกระบอกสูบตองไมตํ่ากวา 120 ซีซี. และไมเกิน 130 ซีซี. (สําหรับรถประดิษฐ และ รถ
ตลาด) สวนทีมผูชนะเลิศการแขงขันสามารถทําสถิติคาประหยัดเช้ือเพลิงสูงสุดเทากับ 999.746 
กิโลเมตร/ลิตร ซ่ึงทีม By Part Team (RMUTP Team) ไดลําดับท่ี 4 จากท้ังหมด 347 ทีม โดยมีอัตรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงอยูท่ี 843.443 กิโลเมตร/ลิตร 
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Abstract 
 

Nowadays, the fuel energy is more consumed and its continuous. Most of the fuel is 
petroleum from natural resource and it not reusable. In additional, the crude oil is law material 
and it must be used long time of process. Therefore, we must be used the fuel by much more 
benefits. The high performance Econo Power Car is one of process to reducing the fuel 
consumption. 

Based on automotive engineering, internal combustion engine and pneumatic knowledge, 
the Econo Power Car is developed from original by consist of engine system, transmission system 
and fuel injection system are determined. In the part of engine system, the combustion chamber is 
reduced and the stroke of connecting rod is increased. By the competition requlation, the 
sparkling water tank is replaced to feed pump with the fuel injection. For the transmission system, 
the wheel angle and the gear ratio are adjusted. but the rolling resistance is decreased by changing 
the wheel bearing. 
 For the economical experiment, the affect of  fuel. from participating in the 11th Honda 
Econo Power. By the competition invents higher education kind 125 generations/cc. Be cylinder 
capacity must don't lower 120 cc. and not exceed to 130 cc. (for a car invents and market car). 
The team winner has the economizes statistics is to 999.746 a kilometer/liter. For the result of By 
Part Team (RMUTP Team) has the consumption was 843.443 kilometer/liter and within  4th 
order. from 347 teams.  

 
 

ตัวพิมพเล็ก 

Abstract  ผานการตรวจโดยผูเช่ียวชาญภาษาอังกฤษ หรืออาจารยภาษาอังกฤษ 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
   การจัดทําปริญญานิพนธรถประหยัดเช้ือเพลิงสามารถลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว
ไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลืออยางยิ่งจาก ผศ.ปฎิภาณ   ถ่ินพระบาท อาจารยท่ี
ปรึกษาของโครงงาน และ  ผศ .ดร .สมใจ  เพียรประสิทธ์ิ  อาจารย ท่ีปรึกษารวมโครงงาน  
ขอขอบคุณทานทั้งสองในความกรุณาครั้งนี้    ขอบขอบคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
ทุกทานท่ีกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตองในโครงงานและเลมปริญญานิพนธจน
สําเร็จดวยดี และขอขอบคุณคณะครูอาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ทุกทาน  ท่ี
ชวย อบรม ส่ังสอน แนะนํา อํานวยความสะดวก จนกระท่ังจัดทํารถประหยัดเช้ือเพลิงข้ึนมาได
สําเร็จ   
          ในการดําเนินจัดทําโครงงานไดสําเร็จในคร้ังนี้คร้ังนี้   ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา    
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   ท่ีสนับสนุนเงินทุนในการจัดทํารถประเช้ือเพลิง  ขอขอบคุณบริษัท 
เอ. พี. ฮอนดา  จํากัด  ท่ีใหโอกาสคณะผูจัดทําไดเขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง  
ซ่ึงเปนประโยชนในการทําการทดลองของโครงงานน้ีเปนอยางมากและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ี
คอยชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา 
          สุดทายนี้ คณะผูจดัทําขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีใหกําลังใจสนับสนุนตลอดมา จนทํา
ใหประสบความสําเร็จ   ในการจัดทําโครงงานตามท่ีต้ังใจไว    และ     ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวน
เกี่ยวของท่ีไดใหการสนับสนุนโครงงานไว ณ โอกาสนีด้วย 
                             

          นายวชิรนันท    ชูมณ ี
          นายชัยนาท        แกวนาค 
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บทท่ี 1 

                                           เวน1 บรรทัด 
บทนํา 

                                                                                          เวน1 บรรทัด 
1.1 ความเปนมาของโครงงาน 
      ในปจจุบันมีอัตราการใชพลังงานและทรัพยากรเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
เนื่องจากการพัฒนาของโลกนับวันพลังงานจะหมดไปเร่ือยๆ เชน พลังงานเช้ือเพลิง ดังนั้นเราตอง
นําพลังงานจากตางประเทศเขาทําใหส้ินเปลืองและสูญเสียเงินตรา ดังนั้นเราจึงไดพัฒนาและ
ปรับปรุงรถประหยัดเช้ือเพลิงข้ึนมา เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจะไดมีพลังงานเช้ือเพลิงใชไป
นานๆ และไมตองนําเขาจากตางประเทศ หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนตาง หามาตรการ
ตางๆ เพื่อลดการสูญเสียเงินตราดังกลาวท้ังการสรรหาแหลงพลังงานทดแทน ทําการรณรงคและ
ออกมาตรการตางๆ เพื่อลดการใชพลังงานเช้ือเพลิง 
      ยานพาหนะนับเปนส่ิงสําคัญท่ีมีสวนในการเผาผลาญทรัพยากรพลังงานเช้ือเพลิงไปเปนจํานวน
มาก จึงทําใหหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดหันมารณรงคเพื่อท่ีจะลดการสูญเสียพลังงานเช้ือเพลิงท่ี
ใชกับยานพาหนะตางๆ ในปจจุบันนี้จึงนับไดวาการลดการสูญเสียพลังงานเช้ือเพลิงเปนแนวทาง
หนึ่งท่ีไดใหมีการศึกษาและการพัฒนาหลากหลายรูปแบบเพื่อท่ีจะยืดเวลาการหมดไปของพลังงาน
เช้ือเพลิงใหยาวนานท่ีสุด โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ท่ีดําเนินธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนตใน
ประเทศไทยเปนเวลานานไดมีการสนับสนุนกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกการ
อนุรักษพลังงานและสนับสนุนเยาวชนไทยในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมท้ังเพื่อพัฒนา
ทักษะในดานวิศวกรรมยานยนตนั้น บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมแขงขันรถจักรยานยนตฮอนดาประหยัดเช้ือเพลิง
ในประเทศไทย ซ่ึงกิจกรรมนี้มีการจัดข้ึนอยางตอเนื่องนับต้ังแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมาโดยการ
สรางรถประหยัดเช้ือเพลิงเปนรูปแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการลดพลังงานเช้ือเพลิง            
      ดังนั้นคณะผูจัดทําโครงการนี้ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดน้ํามันจึงไดเขารวม
การแขงขันรถประหยัดเช้ือเพลิงดังกลาวและไดจัดสรางรถแขงขันประหยัดเช้ือเพลิง เพื่อเขารวม
โครงการการแขงขันรถประหยัดเช้ือเพลิงของบริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด ท่ีจัดข้ึน คร้ังที่ 11 ในป 
พ.ศ. 2552 

 
2 นิ้ว 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
      1.2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรถประหยัดเช้ือเพลิงใหดียิ่งข้ึน 
      1.2.2 เพื่อนําความรูและทฤษฎีท่ีไดเรียนมาประยุกตใช 
      1.2.3 เพื่อปรับแตงใหเคร่ืองยนตมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
      1.2.4 เพื่อนํารถประหยัดเช้ือเพลิงเขามารวมการแขงขัน Honda Econo Car ใน ป พ.ศ.2552-2554  
               และการแขงขัน Shell Eco Marathon ณ ประเทศมาเลเซีย 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
      1.3.1 ปรับปรุงรถประหยัดเช้ือเพลิงใหมากกวา 800 กิโลเมตร/ลิตร 
      1.3.2 ใชระบบหวัฉีดในการจายน้ํามันเช้ือเพลิง 
      1.3.3 รถตองมีลอสัมผัสกับผิวถนนตลอดเวลาไมตํ่ากวา 3 ลอ 
      1.3.4 ใชเคร่ืองยนต 1 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี 
      1.3.5 ความเร็วท่ีใชในการขับตองไมตํ่ากวา 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 
1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากโครงงาน 
      1.4.1 ไดรถประหยัดเช้ือเพลิงซ่ึงมีการพัฒนาจากเดิม 
      1.4.2 ไดรูถึงหลักการทํางานของเคร่ืองยนตประหยัดเช้ือเพลิง 
      1.4.3 ไดนํารถประหยัดเช้ือเพลิงเขารวมการแขงขัน 
      1.4.4 ไดนําความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลมาใชงานจริง 
      1.4.5 เปนการประชาสัมพันธช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
 
1.5 หัวขอการปรับปรุงและพัฒนา 
      1.5.1 ระบบสงกําลัง 
      1.5.2 ระบบความดันเช้ือเพลิง 
      1.5.3 ระบบเคร่ืองลาง 
      1.5.4 ระบบเคร่ืองยนต

เฉพาะ บทที่ 
1 ตองตรงกัน 



 

 

บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

การจัดทําโครงงานนี้ไดพิจารณาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการนําไปใชประกอบการจัดทํา การติดต้ัง
เคร่ืองยนตบนเคร่ืองทดสอบสมรรถนะ จะตองทําความเขาใจกับอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการหากําลัง
เคร่ืองยนต เพื่อท่ีจะใชเคร่ืองมือตางๆ อยางมีประสิทธิภาพในการคํานวณหากําลังเคร่ืองยนตท่ี
แทจริง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.1 ประวัติความเปนมาของการหาแรงมา [3] 

เคร่ืองยนตเปนเคร่ืองจักรกลท่ีเปล่ียนพลังงานทางเคมีในรูปของน้ํามันเช้ือเพลิงมาอยูในรูป
พลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมของน้ํามันเช้ือเพลิงกับอากาศภายในหองเผาไหมมาเปน
พลังงานกล เคร่ืองยนตสามารถทํางานใหกับเราในดานตางๆไดหลายอยาง เชนเคร่ืองตนกําลังตางๆ
ใชกับเครื่องตัดหญา ใชกับรถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองบิน เรือยนต เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เปนตน
เม่ือกลาวถึงเคร่ืองยนตและการวัด การเปรียบเทียบระหวางเคร่ืองยนต เราจะพิจารณาถึง
ความสัมพันธของขนาด และสมรรถนะของเคร่ืองยนต โดยสวนใหญเคร่ืองยนตในรูปของขนาด
ความจุภายในกระบอกสูบ และกําลังท่ีใหกับเราท่ีเราเรียกวา แรงมา ปจจุบันกําลังมาของเคร่ืองยนต
เราสามารถใชเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาวัดไดแตเราจะไมวัดกําลังเครื่องยนตโดยตรง เราจะวัด
แรงบิดหรือทอรก (Torque) จากเคร่ืองยนตและนําคาแรงบิดท่ีได ไปคํานวณหาแรงมาของเคร่ืองอีก
ที เคร่ืองมือท่ีใชวัดแรงบิดก็คือ ไดนาโมมิเตอร ท่ีเรียกกันวาเคร่ืองทดสอบกําลังเคร่ืองยนต วิศวกร
ยุคเคร่ืองจักรไอน้ํายุคตนๆ ไดทําการเปรียบเทียบกําลังงานของเครื่องจักรไอน้ําตามกําลังงานท่ีมา
ทําไดเพราะพาหนะท่ีดีท่ีสุดในสมัยนั้นคงจะไมมีอะไรท่ีอํานวยความสะดวกได ดีท่ีสุดเทากับ 
มาแลว สมัยท่ี เจมส วัตต ชาวอังกฤษไดผลิตเคร่ืองจักรไอน้ําออกจําหนายเพื่อใชแทนมาในการยก
ถานหินข้ึนจากบอถานหิน เจมส วัตต ตองคํานวณเปรียบเทียบกําลังเคร่ืองจักรไอน้ํากับกําลังมาท่ีใช
อยูเพื่อใหผูซ้ือมองเห็นภาพพจนและเปรียบเทียบกําลังระหวางมากับเครื่องจักรไอนํ้าท่ีเขาผลิตข้ึน 
ดังนั้นจึงมีการใชคําวา กําลังมา มาจนถึงปจจุบัน เจมส วัตต ตรวจสอบหางานท่ีกระทําโดยมา โดย
เขาใหมาลากภาชนะบรรจุถานหินหนัก 330 ปอนด ข้ึนจากบอถานหินเปนระยะ 100 ฟุต ดังรูปท่ี 
2.1 สามารถคํานวณหางาน ท่ีเกิดข้ึนไดจากสมการท่ี 2.1  

 

การเขียนเอกสารอางอิง และตองมีอางอิงใน
บรรณานุกรม ดวย 
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รูปท่ี 2.1 การทดสอบหาแรงมาของเจมส วัตต [4]  

 
ในระบบอังกฤษหนวยของกําลังคือ ฟุต–ปอนด/นาที 

กําลัง คือ งานท่ีกระทําตอหนึ่งหนวยเวลา ถามาหนึ่งตัวสามารถลากภาชนะบรรจุถานหินหนัก 
330 ปอนด ไดระยะทาง 100 ฟุต ดวยเวลา 1 นาที สูตรคํานวณกําลัง คือ 
 

  Horsepower =   
t

W
                   (2.1)  

 หรือ Horsepower =  
 t

sF×
                  (2.2)  

    =  
 

300×100
1 min

 

  1 HP  =   33,000 ft.lbs/min  
 

ถาตองการกําลังมาในระบบ SI ซ่ึงมีหนวยเปนวัตตสามารถคํานวณไดดังนี ้  
   
  1 HP  = 746 N·m/sec  หรือ  0.746 kW 



 

 

2.2 อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิง และ อัตราสวนเชื้อเพลิงตออากาศ [3] 
พลังงานซ่ึงถูกปอนแกเคร่ืองยนตไดจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน โดย

ใชออกชิเจนในอากาศชวยใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและการเผาไหมดังกลาวนี้ จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ
อากาศ (ออกชิเจน) และเช้ือเพลิง ผสมกันในสัดสวนท่ีพอเหมาะเทานั้น เราจึงใช อัตราสวนอากาศ
ตอเช้ือเพลิง (AF) และอัตราสวนเช้ือเพลิงตออากาศ (FA) เปนตัวแปรในการกําหนดสัดสวน หรือ
ความเขมของไอดีดังสมการท่ี 2.3 และ 2.4 
 

m m
a aAF =  = 

m m
f f

&

&
                                                              (2.3)  
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&

&
                                                              (2.4)  

 
โดย m

a    คือ   มวลของอากาศ  

m
a&  

 คือ   อัตราการไหลของมวลอากาศ 

 m
f

  คือ   มวลของเช้ือเพลิง 

m
f&

  คือ   อัตราการไหลของมวลของเช้ือเพลิง 

 
2.3 ความส้ินเปล้ืองเชื้อเพลิงสัมพัทธ (Specific fuel consumption) [4] 

 เรากําหนดคา ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงสัมพัทธ(sfc)  ดังนี้ 
 

fm
sfc = 

W
&

&
                                                                       (2.5)  

 
โดย  fm&    คือ  อัตราการไหลของเช้ือเพลิง 
 W&     คือ  กําลังของเคร่ืองยนต 
 



 

 

  
บทท่ี 3 

 
การคํานวณและการออกแบบ 

 
      สําหรับในบทน้ีจะมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบตางๆ  เชน  ระบบโครงสรางรถ  
ระบบโซกําลังและระบบบังคับเล้ียว  เปนตน  โดยจะมีการนําหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวของนํามาใช
ประกอบในการออกแบบและปรับปรุงเพื่อใหเกิดความถูกตองและเหมาะสมมากย่ิงข้ึนซ่ึงมี
รายละเอียดข้ันตอนดงัตอไปนี้คือ 
 
3.1 ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน 
      3.1.1 เตรียมการ ในข้ันตอนดังกลาวไดมีการวางแผนการดําเนินการ เพื่อใหทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนตอไป 
      3.1.2 คนควาขอมูล เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนจะตองใชในการดําเนินงาน 
      3.1.3 ทําการปรับปรุงเคร่ืองยนตและสวนตางๆ 
      3.1.4 การทดลองเพ่ือใหเคร่ืองยนต  สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคดังกลาวจึงจะถือไดวา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานคือมากกวา 800 กิโลเมตร/ลิตร จึงตองมีการทดลองการทํางาน
ของเคร่ือง  เพื่อใหไดผลงานออกมาดีท่ีสุด  โดยแงการทดลองไดดังนี้  คือ 

  -  การทดลองเพ่ือปรับปรุง  และแกไข   เปนการทดลองท่ีใชในงานจริงเพื่อใหทราบถึง
ขอบกพรองตางๆ ของเคร่ือง  และเพื่อจะไดปรับปรุงแกไข 

  -  การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ  เปนการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน
จริงวาสามารถทํางานไดตามขอบเขตท่ีวางไวหรือไม 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงการพัฒนารถประหยัดเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
 

รถประหยัดเช้ือเพลิง 

เครื่องยนต 

ระบบสงกําลัง 

ระบบเคร่ืองลาง 

- เปล่ียนปริมาตร 
  กระบอกสูบ 

- เปล่ียนอัตราทดเกยีร 

- เปล่ียนลูกปนลอ 
- ปรับมุมลอ 

ระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

- เปล่ียนระบบความดัน 
   น้ํามันเช้ือเพลิง 



 

 

27 × 1,000 
3,600 

7.54 
0.254 

3.2 การคํานวณระบบสงกําลัง 
      ในขณะว่ิงจะใชความเร็วประมาณ 27 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดความเส่ียงที่จะไมทันในเวลารวม
ของการแขงขันและความความเร็วเฉลี่ยที่ 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ที่ความเร็วรอบเครื่องยนตประมาณ 
2,200 รอบ/นาที  เพ่ือใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากที่สุด อางอิงจากขอมูลเกาของรุนกอนที่ไดทําการ
ทดสอบมา 
      3.2.1    หาความเร็วเชิงมุมของลอ 

    พิจารณาหาความเร็วของรถโดยความเร็วท่ีใชประมาณ 27 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และขนาดที่ใช
ของยางมีขนาดเสนผานศูนยกลางรอบวง เทากับ 50.8 เซนติเมตร 

 
จากสมการที่  2.6      v =     rω     
        v =     27  km/hr 
 
        v =         

    =     7.54  m/s 
       D =     0.508  m 

     ∴       r =     0.254  m 
แทนคาหา   ω  

       ω  =     
r
v  

 
    =   

=     29.72  rad/s 

 

 

 

ในหน่ึงหนาเครื่องหมาย = 
ตองจัดใหตรงกัน 



 

 

บทที่ 4 

วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ 

 
       สําหรับในบทนี้จะเก่ียวของกับการทดสอบเพ่ือหาคาอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีแทจริง  เพื่อ
พิสูจนขอบเขตท่ีไดต้ังไว  โดยการทดสอบจะมีการขับข่ีบนถนนลาดยางท่ีใกลเคียงกับถนนของการ
แขงขันของบริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด ที่ใชแขงขันและเพื่อทําการเปรียบเทียบอัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงของรถประหยัดเช้ือเพลิง  ในตอนที่ยังไมไดมีการปรับปรุงเครื่องยนตกอน  และหลังจากที่มี
การปรับปรุงแลววามีคาแตกตางไปจากเดิมหรือไม  และมีการคํานวณหาหาคาอัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงของเครื่องยนตซ่ึงมีรายละเอียดและข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
4.1 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ 
      ในการทดสอบอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถประหยัดเช้ือเพลิง   โดยใชเครื่องยนตของ
รถจักรยานยนตฮอนดาเวฟ ( 125 ซีซี. )  ภายหลังที่ไดมีการปรับปรุงระบบสงจายเช้ือเพลิงใหเปนระบบ
ฉีดน้ํามันควบคุมดวยไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหเครื่องยนตมีการใชเชื้อเพลิงที่ประหยัดมากข้ึน  
สําหรับ      โครงงานน้ีจะทําการเปรียบเทียบอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงระหวางเคร่ืองยนตฮอนดาเวฟ 
( 125 ซีซี. )  กอนและหลังการปรับปรุง  ซ่ึงมีการทดสอบอยู 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
      4.1.1 การทดสอบครั้งท่ี  1   

  - ใชอัตราทดในการขับท่ี 8.43 : 1 
  - ใชยางไมมีดอกยางสําหรับการแขงขัน  เพื่อลดแรงเสียดทานของยางกับพ้ืนผิวถนน 
  - ใชกระปองน้ําอัดลมขนาด 1 ลิตร เปนตัวเก็บความดนัแทนปมต๊ิก 
  - ปรับความดนันํ้ามันเชื้อเพลิง 3.5 bar 

       4.1.2 การทดสอบครั้งที่  2 
   - ทําการปรับแตงระบบจายนํ้ามันเช้ือเพลิงและหัวฉีด 
   - ปรับปรุงเครื่องยนตโดยการลดปริมาตรหองเผาไหมและเพิ่มระยะชักของกานสูบใหยาวข้ึน 
  

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลโครงงาน 
 

5.1 สรุปผล 
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวสามารถนํามาใชกับเคร่ืองยนตดีเซลขนาดเล็กได โดยท่ีไม

ตองทําการปรับแตงเคร่ืองยนต สามารถใชไบโอดีเซล 100 % หรือใชแบบผสมกับน้ํามันดีเซลในอัตรา
สวนผสมตางๆได การใชไบโอดีเซลนี้จะไมสงผลกระทบตอการสตารทเคร่ืองยนตในทุกสภาวะ
แวดลอมหรือในขณะเคร่ืองเย็น ดังนั้นจึงสามารถใชไบโอดีเซลไดทันทีโดยไมตองใชน้ํามันดีเซลใน
การอุนเคร่ืองยนตใหรอนกอน โดยผลการทดลอบใชไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิงเปรียบเทียบกับการใช
นํ้ามันดีเซลที่ความเร็วรอบ 1500 รอบตอนาที ภาระโหลดท่ี 3000 วัตต คาแรงบิด เม่ือใชน้ํามันทั้ง 6 
ชนิด คือ B2,  B5, B10, B20,  B50 และ B100 พบวา แรงบิด น้ํามันดีเซล (B2) มีคาแรงบิดสูงกวาไบโอ
ดีเซลในอัตราสวนผสมตางๆ ในชวง 3.76 - 6.71 % สวนอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะของไบโอ
ดีเซลในอัตราสวนผสมตางๆนั้นมีคาสูงกวานํ้ามันดีเซล (B2) ประมาณ 10.21 % เม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาของนํ้ามันเช้ือเพลิงในปจจุบันซ่ึงไบโอดีเซลมีราคาถูกกวาดีเซลประมาณ 4 บาท (13.3 %) ซ่ึงจะทํา
ใหประหยัดคาใชจายในการซ้ือเช้ือเพลิง โดยท่ีสมรรถนะของเคร่ืองยนตมีคาใกลเคียงกัน 
 
5.2 ปญหาและอุปสรรค 
 การสั่นสะเทือน มีผลตอการทดสอบเน่ืองจากไมสามารถยึดแทนทดสอบกับพ้ืนไดทําใหเกิดการ
ส่ันสะเทือน จึงแกปญหาดวยการนําเอายางรถยนตมารองแทนทดสอบซ่ึงสามารถลดการส่ันสะเทือนได
เปนอยางดี 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 ทางคณะผูจัดทําโครงงานนี้ หวังเปนอยางย่ิงวาการเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนตท่ีใชนํ้ามัน
ดีเซลและไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชที่เหลือใชแลวจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะเคร่ืองยนตและนําไปพัฒนาตอเพ่ือใหชุดทดสอบสามารถทํางานไดเที่ยงตรงและรวดเร็วข้ึน  
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เรียงตามตัวอักษร  ไทย และตามดวยภาษาอังกฤษ 
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ตารางคุณสมบัติตางๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางท่ี ก.1  ขอมูลทางเทคนิคของรถจักรยานยนต  Honda Wave 125 R  
 

เคร่ืองยนต 4  จังหวะ  แบบโอเวอรเฮดแคมชาฟท 
ระบายความรอนดวยอากาศ 

ปริมาตรกระบอกสูบ 124.9  ซีซี 
ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก 52.4 x 57.9 มม. 
ระบบการติดเคร่ืองยนต สตารทมือและสตารทเทา 
อัตราสวนแรงอัด 9.3  : 1 
ระบบเกยีร โรตาร่ี (เกียรวน) 4  ระดับ 
ขนาด (กวาง x ยาวx สูง) 715 x 1870 x 1050 มม. 
ความยาวชวงลอ 1205 มม. 
น้ําหนกัสุทธิ 93.5  กก. 
ระบบจุดระเบิด CDI 
ระบบหามลอ   หนา 
                         หลัง 

ดิสกเบรคลูกสูบคู 
ดรัมเบรค 

ขนาดยาง          หนา 
                         หลัง 

60 / 100-17 M/C 33P 
70 / 90-17 M/C 43P 

แบตเตอร่ี แบบแหงขนาด  12 V. 5 Ah 
ความจุน้ํามันเช้ือเพลิง 4 ลิตร 
น้ํามันเช้ือเพลิง เบนซินไรสารตะก่ัว  คาออกเทน 91 ข้ึนไป 
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สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง เมื่อจัดทําปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง เมื่อจัดทําปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว  
 

สําหรับ นศ. หลักสูตรปกติ   4 ป ีและ เทียบโอน 
 

1.เล่มปริญญานิพนธ์ 5 เล่ม   
2.Poster ขนาด  30 น้ิว x 40 น้ิว   1   แผ่น 
3.File  วิดีโอ  ที่ มกีารกล่าวถึงการจัดทําทั้งหมด(ความเป็นมา ถึง สรุป)  ความยาว 5 - 10 นาท ี
4.CD ข้อมูล  5 แผ่น  ใน CD ประกอบด้วย  

-เน้ือหาของเล่มทั้งหมด แยกเป็นส่วนนํา เน้ือเรื่อง และภาคผนวก   
- File poster   (อาจจัดทําใน photoshop หรือ power point  ก็ได้) 
- power point  ที่ใช้สอบจบ(แก้ไขเน้ือหา ถูกต้องแล้ว)  
  และ(ถ้ามี)  power point ทั้งหมดที่เคย สอบหัวข้อและเสนอความก้าวของโครงงาน   
- File  วิดีโอ   

 
 

สําหรับ นศ. หลักสูตรปรบัวุฒิ 
 

1.เล่มปริญญานิพนธ์ 5 เล่ม 
2.Poster ขนาด  30 น้ิว x 40 น้ิว   1   แผ่น 
3.บทความ ของโครงงานเพ่ือการตีพิมพ์ ความยาว 5-7 หน้า ใช้รูปแบบของงาน ME-nett  
  (ของปีน้ันๆ)  (บทความส่งกับ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยตรง) 
4.CD ข้อมูล  5 แผ่น  ใน CD ประกอบด้วย  

-เน้ือหาของเล่มทั้งหมด แยกเป็นส่วนนํา เน้ือเรื่อง และภาคผนวก   
- File poster   (อาจจัดทําใน photoshop หรือ power point  ก็ได้) 
- power point  ที่ใช้สอบจบ(แก้ไขเน้ือหา ถูกต้องแล้ว)  
   และ(ถ้ามี)  power point ทั้งหมดที่เคย สอบหัวข้อและเสนอความก้าวของโครงงาน   
- File  บททความ  
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