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 กระดาษที่ใชพิมพ (Project Report Paper)

กระดาษที่ใชในการพิมพเนื้อหาของเลมปริญญานิพนธตองเปนกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด 
ขนาด A4 (กวาง 210 ม.ม ยาว 297 ม.ม) ชนิด 80 แกรม และใชพิมพแบบหนาเดียวเทานั้น

 ตัวพิมพ (Type of Letter) 

ตัวพิมพที่ ใช ในเลมปริญญานิพนธจะใชแบบอักษร ที เอช สาราบาณ พีเอสเค (TH 
SarabunPSK) แบบอักษรเดียวเทานั้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งนักศึกษาสามารถ 
Download Font ตัวอักษรของ TH SarabunPSK ไดที่ http://nms.rmutp.ac.th/13-font-thai/
สวนในกรณีของสมการใหใช Math Type Equation ในการแทรกสมการ โดยมีรายละเอียดของแบบ
ตัวพิมพดังตอไปนี้

 สวนของการเริ่มตนบท ใหใชขนาด 16 พอยต ตัวหนา ตัวอยางเชน บทที่ 1

 สวนเนื้อหาใหใชขนาด 16 พอยต ตัวปกติตัวอยางเชน การจัดพิมพเลมปริญญานิพนธ
ประกอบดวย

 สวนหัวขอใหญ ใหใชขนาด 16 พอยต ตัวหนา ตัวอยางเชน 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 สวนหัวขอยอยในเนื้อหา ใหใชขนาด 16 พอยต ตัวปกติ ตัวอยางเชน 2.1.1 ทฤษฎีการ
ทํางานของเครื่องยนตดีเซล

 การตั้งคาของหนากระดาษ (Page Setting)

      การตั้งคาหนากระดาษของเลมปริญญานิพนธแบงไดเปน 2 กรณีคือ 1) กรณีเปนสวนของการ
เริ่มตนบท 2) กรณีเปนสวนของเนื้อหา โดยทั้ง 2 กรณีนี้มีการตั้งคาหนาแตกตางกันเฉพาะหัวกระดาษ
เทานั้น สวนระยะกั้นหนา (ตั้งคาหนากระดาษเปน 3.81 cm. หรือ 1.5 นิ้ว) ระยะกั้นหลัง (ตั้งคา
หนากระดาษเปน 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว) และระยะทายกระดาษ (ตั้งคาหนากระดาษเปน 2.54 cm. 
หรือ 1.0 นิ้ว) ของทั้ง 2 กรณีจะมีระยะเทากัน โดยระยะหัวกระดาษทั้ง 2 กรณีมีระยะดังตอไปนี้

 กรณีเปนสวนของการเริ่มตนบท จะตั้งคาหนากระดาษเปน 5.08 cm. หรือ 2.0 นิ้ว

 กรณีเปนสวนของเนื้อหา จะตั้งคาหนากระดาษเปน 3.81 cm. หรือ 1.5 นิ้ว

หมายเหตุ สามารถดูไดจากรูปแบบการตั้งหนากระดาษ
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 การแบงบท หัวขอใหญ และหัวขอยอย (Chapter Topic and Subtopic)

 บทที่ (เชน บทที่ 2) ใหพิมพอยูกลางกระดาษ ตัวหนา ขนาด 16 พอยต

 ชื่อเรื่องประจําบท ใหพิมพไวกลางหนากระดาษ ตัวหนา ขนาด 16 พอยต โดยไมตอง
มีหมายเลขกํากับ และกอนพิมพเนื้อหาตอไปใหเวน 1 บรรทัดขนาด 16 พอยต

 หัวขอใหญ คือหัวขอที่ไมใชชื่อเรื่องประจําบทใหพิมพชิดขอบดานซาย โดยมีหมายเลข
กํากับ ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) แลวตามดวยชื่อหัวขอ โดยตองเวน 2 ตัวอักษร 
นับจากหมายเลขกํากับ เชน (2.2//กระบวนการผลิตขนมจีน) ซึ่งหัวขอใหญจะพิมพ
ดวย ตัวหนา ขนาด 16 พอยต

 หัวขอยอย คือหัวขอที่แบงจากหัวขอใหญ ใหพิมพเวนจากขอบดานซาย 7 ชวงตัวอักษร 
โดยมีหมายเลขกํากับ ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) แลวตามดวยชื่อหัวขอ โดยตอง
เวน 1 ตัวอักษร นับจากหมายเลขกํากับ เชน (2.2.1/การหมักขาว) ซึ่งหัวขอยอยจะ
พิมพดวย ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต

 ตารางและรูป (Tables and Figures) 

      ตารางและภาพเปนสิ่งประกอบในเลมปริญญานิพนธเพื่อทําหนาที่แสดงผล เชน ตาราง
แสดงผลการทดสอบ รูปแสดงการออกแบบเพลาขอเหวี่ยง เปนตน การแทรกตารางและภาพมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตาราง: พิมพชิดดานซายสุด ตัวหนา ลําดับเลขของตารางใหอางอิงตามบทและเวน 1 อักษร 
แลวตามดวยชื่อตารางโดยเวน 1 อักษร กอนใสชื่อตาราง (เชน ตารางที่/4.1/แสดงผลการ
ทดสอบเวลาที่ใชในการเก็บหอยแครง) หากชื่อตารางมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ใหอักษร
ตัวเลขของบรรทัดตอไป ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง ซึ่งหากตารางที่นํามาใชใหทําการอางอิง
ที่มาของตารางดวยการจัดพิมพตารางแสดงตัวอยางที่ 1

รูป: ใหจัดไวตรงกลางหนากระดาษ ดวยตัวหนา ลําดับเลขของรูปใหอางอิงตามบทและเวน 1 
อักษร แลวตามดวยชื่อรูปโดยเวน 1 อักษร กอนใสชื่อรูป (เชน รูปที่/2.1/เพลาขอเหวี่ยง)
หากชื่อภาพมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ใหอักษรตัวเลขของบรรทัดตอไป ตรงกับตัวแรก
ของชื่อรูป ซึ่งหากรูปที่นํามาใชใหทําการอางอิงที่มาและรูปที่แสดงตองไมมีกรอบ การ
จัดพิมพรูปแสดงตัวอยางที่ 2
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ตัวอยางที่ 1 การจัดพิมพตาราง

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบเวลาที่ใชในการเก็บหอยแครง [3]

ครั้งที่
เวลาที่ใชในการเก็บหอยแครง(นาที)
แรงงานคน เครื่องเก็บหอยแครง

1
2
3

ตัวอยางที่ 2 การจัดพิมพรูป

รูปที่ 5.1 เพลาขอเหวียง [7]

หัวตารางใชตัวหนา

ใชตัวหนา เวน 1 อักษร ชื่อตารางใชตัวปกติ

การอางอิงตองระบุ
หมายเลขใหตรงกับ

หมายเลขในบรรณานุกรม

การอางอิงตองระบุ
หมายเลขใหตรงกับ

หมายเลขในบรรณานุกรม

จัดกึ่งกลางกระดาษใชตัวหนา เวน 1 
อักษรชื่อรูปใชตัวปกติ และตองอางอิง

ที่มาดวย (ถามี) ตัวรูปไมมีกรอบ
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 สมการคณิตศาสตร (Mathematic Equation) 

      สมการคณิตศาสตรสามารถจัดพิมพลงไปในเลมปริญญานิพนธ โดยใหพิมพลงไปในเนื้อหาซึ่ง
เวนจากตัวเนื้อหา 1 บรรทัด สมการใหใช Math Type Equation และเลือกแบบอักษรเปนแบบ TH 
SarabunPSK ขนาด 12 พอยต ตัวปกติ จัดกึ่งกลางหรือตามความเหมาะสม และตองใสหมายเลขของ
สมการ ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต ที่อางอิงตามบทของเลมเลมปริญญานิพนธ โดยจัดชิดดานขวา 
นอกจากนี้ตองใสความหมายของตัวแปรหรือสัญลักษณยอพรอมหนวย การพิมพสมการคณิตศาสตร 
แสดงดังตัวอยางที่ 3

ตัวอยางที่ 3 การจัดพิมพสมการคณิตศาสตร

อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศ หมายถึง ปริมาตรหรือปริมาณอากาศที่เคลื่อนที่ผานจุดใด
จุดหนึ่งในหนึ่งหนวยเวลาอัตราการไหลของอากาศสัมพันธกับความเร็วเฉลี่ยของอากาศและ
พื้นที่หนาตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผานซึ่งความสัมพันธดังกลาวสามารถแสดงไดตามสมการที่ (2.1)

Q = AV          (2.1)

เมื่อ             Q = อัตราการไหลของอากาศ( 3m / s )

A =พื้นที่หนาตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผาน( 2m )

V = ความเร็วของอากาศ ( m / s )

อักษร TH SarabunPSK ตัว
ปกติ ขนาด 12 พอยต จัดกึ่งกลาง

หรือตามความเหมาะสม หมายเลขสมการ จัด
ชิดขวาสุด ตัวปกติ
ขนาด 16 พอยตเครื่องหมาย = ใหจัดตรงกันทั้งหนา
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 การใชภาษาในการจัดพิมพเลมปริญญานิพนธ(Language)

      การเขียนเลมปริญญานิพนธ ผูเขียนตองใชภาษาเขียน (ภาษาราชการ) ไมใชภาษาพูด โดยไม
เนนการเขียนเชิงปริมาณ ดังนั้นผูเขียนจะตองเขียนเลมปริญญานิพนธใหมีความกระชับ ชัดเจน ได
ใจความ การเวนวรรคถูกตอง และตองคํานึงถึงหลักไวยากรณที่ถูกตองตามหลักการใชภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการใชศัพทเทคนิคทางวิศวกรรมที่ถูกตองตามศัพทบัญญัติราช
บัณฑิตสถานที่ผูเขียนสามารถตรวจสอบความถูกตองของศัพทไดที
http://www.rir3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

      ยิ่งไปกวานั้นผูเขียนเลมปริญญานิพนธควรหลีกเลี่ยง ความซ้ําซอนของการใชคํา การสอการ
ชักจูงในทางที่ผิด และความคลุมเครือ เพื่อปองกันความสับสนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนและ
ผูอานเลมปริญญานิพนธ ดังนั้นในเอกสารประกอบการสอนนี้แสดงตัวอยางเพื่อใหผูเขียนเลมปริญญา
นิพนธมีควรเขาใจมากขึ้นในการใชภาษาที่ถูกตองการใชภาษาพูด และภาษาราชการในการจัดพิมพ
เลมปริญญานิพนธแสดงดังตัวอยางที่ 4 และการใชประโยคซ้ําซอน และการวรรคตอน แสดงดัง
ตัวอยางที่ 5

ตัวอยางที่ 4 การใชภาษาพูด และภาษาราชการ

การใชภาษาพูด: “การทํางานของเครื่องนี้ ใชลูกเบี้ยวหมุนไปแตะกานตอใหเคลื่อนที่ไปในแนวนอน”

การใชภาษาราชการ: “การทํางานของเครื่องจักรนี้ ใชลูกเบี้ยวหมุนไปสัมผัสกับกานตอใหเคลื่อนที่ไป

                             ในแนวระนาบ

คําอธิบาย

1. ควรระบุวาเปนเครื่องใดเพื่อปองกันการคลุมเครือ เชน เครื่องจักร เครื่องมือ เปนตน
2. คําวา “แตะ” เปนภาษาพูด ควรเปลี่ยนเปน“สัมผัสกับ”ซึ่งผูเขียนตองทราบถึงหลักการของ

ลูกเบี้ยวที่ทํางานแบบสัมผัสโดยตรง
3. คําว า  “แนวนอน” ไมควรใช  เนื่ อ งจากตามหลักการ เคลื่ อนที่ ของกลไกในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล จะมีรูปแบบการเคลื่อนในแนวดิ่ง แนวระนาบ และแนวรัศมี เทานั้น
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ตัวอยางที่ 5 การใชประโยคซ้ําซอน และการวรรคตอน

ประโยคที่ใชคําซ้ําซอนและการวรรคตอน: “กระบวนการทํางานเริ่มตนจากการปอนวัตถุดิบลงไปใน
เตาหลอมที่ไดจัดเตรียมไว จากนั้นทําการเพิ่มอุณหภูมิใหไดตามตองการจนกระทั่งวัตถุดิบหลอม
ละลายเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทวัตถุดิบลงไปในแมพิมพแลวรอใหเย็นตัวลงจึงถอดออกจาก
แมพิมพ”

การแกไขประโยคซ้ําซอนและการวรรคตอน: “กระบวนการทํางานเริ่มตนจากการปอนวัตถุดิบลงไปใน
เตาหลอม (เวนวรรค) ที่ไดจัดเตรียมไว (เวนวรรค) จากนั้นทําการเพิ่มอุณหภูมิใหไดตามตองการ (เวน
วรรค) จนกระทั่งวัตถุดิบหลอมละลายเปนเนื้อเดียวกัน (เวนวรรค) จึงทําการเทวัตถุดิบลงไปใน
แมพิมพ (เวนวรรค) แลวรอใหเย็นตัวลง (เวนวรรค) จึงถอดออกจากแมพิมพ”

คําอธิบาย

1. ประโยคมีความยาวเกินไปควรเวนวรรค โดยพิจารณาจากรูปประโยคใหมีความเหมาะสม 
เพื่อปองกันความคลุมเครือ และความถูกตองของประโยค

2. การใชคําวา “จากนั้น” มีความซ้ําซอน หรือมีความถี่ในการใชมากเกินไป ทําใหประโยคไม
สวยงาม ผูอานรูสึกนาเบื่อ จึงควรเปนคําโดยใชคําเชื่อมประโยคกอนหนาแทน อยางไรก็ตาม
การใชคําเชื่อมควรพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางประโยคทั้งสองดวย

 การอางอิง (Citation)

       การอางอิง หมายถึง เอกสรอางอิงที่ใชในการเขียนเลมปริญญานิพนธฉบับราง รวมไปถึง
ปริญญานิพนธ เปนการแจงใหทราบที่แหลงที่มาของขอมูล ที่มิไดเปนแนวคิด ความรู ของผูเขียนเอง
ทั้งนี้การอางอิงผลงานถือเปนจรรยาบรรณ และการใหเกียรติ์ บุคล หรือ องคกร หรือเจาของ
แนวความคิด อีกทั้งยังเปนประโยชนตอผูอาน ในการสืบคนขอมูลที่สนใจเชิงลึก โดยเอกสารและ
ขอมูลตางๆ ที่ผูเขียนไดทําการอางอิงในเลมปริญญานิพนธ เรียกวา “บรรณานุกรม”(Bibliography)
โดยการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอางอิงใหใชตัวอักษร ตัวหนา ขนาด 16 พอยต จัดกลาง
หนากระดาษ การเขียนบรรณานุกรมปริญญานิพนธ มีรูปแบบและคําอธิบาย ตามตัวอยางตอไปนี้ 



คูมือการจัดทําปริญญานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                
สําหรับนักศึกษารหัส ตั้งแตป 53 ขึ้นไป

ตัวอยางที่ 6 บทความในวารสาร (วิจัย หรือ วิชาการ) กรณีเปนบทความภาษาไทย

[1] ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี, พลรัชต บุญมี และศุภชัย หลักคํา., 2556, “สัดสวนผสมของผาเบรกที่ม ี     

     ผลกระทบตอพฤติกรรมความยืดหยุนและพลังงานภายใน,” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน  

     , ปที่ 18, ฉบับที่ 2, หนาที่ 297-310.

คําอธิบาย 
1. ใหเขียนอางอิงตามรูปแบบคือ ชื่อและนามสกุลผูแตง.,/ปที่ลงบทความ,/“ชื่อบทความ,”/

ชื่อวารสาร, ปที,่/ฉบับที,่/หนาที่.
2. [1] คือ การอางอิงในลําดับที่ 1 ของการอางอิงทั้งหมด 
3. หากมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ใหจัดตัวอักษรตรงกับตัวอักษรตัวแรก
4. หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหเขียนเฉพาะ ชื่อและนามสกุลของผูแตงคนแรกเทานั้น ตาม

ดวยและคณะ เชน ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และคณะ

ตัวอยางที่ 7 บทความในวารสาร (วิจัย หรือ วิชาการ) กรณีเปนบทความภาษาตางประเทศ

[2] Hegazy, S., Rahnejat, H., and Hussain, K., 2000, “Multi-body in full-vehicle 

     handling analysis under Transient Manoeuvre,” Journal of Vehicle Mechanics 

     and Mobility, Vol. 34, No.1, pp. 1-24.

คําอธิบาย 
1. ใหเขียนอางอิงตามรูปแบบคือ นามสกุลผูแตง, /ชื่อยอตัวแรก.,/ปที่ลงบทความ,/“ชื่อ

บทความ,”/ชื่อวารสาร, ปที,่/ฉบับที,่/หนาที่.
2. ปที่ลงบทความใชเปนป ค.ศ. เทานั้น
3. หากมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ใหจัดตัวอักษรตรงกับตัวอักษรตัวแรก

4. หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหเขียนเฉพาะ ชื่อและนามสกุลของผูแตงคนแรกเทานั้น ตามดวย
et al. เชน Hegazy, S. et al., 2000,



คูมือการจัดทําปริญญานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                
สําหรับนักศึกษารหัส ตั้งแตป 53 ขึ้นไป

ตัวอยางที่ 8 หนังสือ กรณีเปนหนังสือภาษาไทย

[3] เกษม จันทรแกว. 2526, “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,” พิมพครั้งที่ 2,

     กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

คําอธิบาย 
1. ใหเขียนอางอิงตามรูปแบบคือ ผูแตง./ปที่พิมพ,/“ชื่อหนังสือ,” /ครั้งที่พิมพ, (ถามี)/เมืองที่

พิมพ/:/สํานักพิมพ, หนาที่ 18-32.

ตัวอยางที่ 9 หนังสือ กรณีเปนหนังสือภาษาตางประเทศ

[4] Summer, M 1990, “Computer: Concept and uses,” 2nd ed, New York : McGraw-

     Hill. 

คําอธิบาย 
1. ใหเขียนอางอิงตามรูปแบบคือ ผูแตง./ปที่พิมพ,/“ชื่อหนังสือ,” /ครั้งที่พิมพ, (ถามี)/เมืองที่

พิมพ/:/สํานักพิมพ, หนาที่ 20-36.

ตัวอยางที่ 10 ปริญญานิพนธ หรือ วิทยานิพนธ กรณีเปนภาษาไทย

[1] ปฐวี ภาคาเดช, ชูศักดิ์ วงษสถิต และอิทธิกร บุตรครอง, 2556, “การศึกษาสัดสวนแรงเบรกที่

     สงผลกระทบตอการควบคุมรถยนต,” ปริญญานิพนธ, คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร,

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  

คําอธิบาย 
1. ใหเขียนอางอิงตามรูปแบบคือ ชื่อและนามสกุลผูจัดทําปริญญานิพนธ,/ปที่จัดทําปริญญา

นิพนธ,/“ชื่อหัวขอปริญญานิพนธ,”/ปริญญานิพนธ,/ชื่อของคณะ,/ชื่อของมหาวิทยาลัย.



คูมือการจัดทําปริญญานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                
สําหรับนักศึกษารหัส ตั้งแตป 53 ขึ้นไป

ตัวอยางที่ 11 ปริญญานิพนธ หรือ วิทยานิพนธ กรณีเปนภาษาตางประเทศ

[1] Mongkonlerdmanee, S., 2007, “A study of brake behavior for bus in Thailand,”

    Thesis, Faculty of Engineering, King’s Mongkut University of Technology North 

    Bangkok.  

คําอธิบาย 
1. ใหเขียนอางอิงตามรูปแบบคือ นามสกุลผูจัดทําปริญญานิพนธ,/ชื่อยอตัวแรก.,,/ปที่จัดทํา

ปริญญานิพนธ ,/“ชื่อหัวขอปริญญานิพนธ ,”/ปริญญานิพนธ ,/ชื่อของคณะ ,/ชื่อของ
มหาวิทยาลัย.

2. ปที่ผูจัดทําปริญญานิพนธใชเปนป ค.ศ. เทานั้น

หมายเหตุ 

1. หากเปนปริญญานิพนธ ใชคําวา Project Report
2. หากเปนวิทยานิพนธ ใชคําวา Thesis 
3. วิทยานิพนธ (Thesis) เปนการทําวิจัยขณะกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก

ตัวอยางที่ 12 การอางอิงจากเว็ปไซด (web site)


