
 
เว้น 1 บรรทัด ของขนาดอักษร 16 pt. ของตัวอักษร TH Sarabun PSK  

การศึกษาผลกระทบการสึกหรอจานเบรกแบบดิสก์ท่ีมีผลต่อระยะทางการเบรก 
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นายกิตติศักดิ์ ด้วงแป้น 
นายวงศธร  จันทร์พา  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2555

ตราสัญลักษณ์จัดกลาง
และชิดระยะขอบบน 

หัวกระดาษ 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

ปีการศึกษาจัดให้อยู่
บรรทัดสุดท้ายของหน้า 

กั้นหน้า 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

ชื่อของผู้จัดท าโครงงานต้อง
เว้นระยะให้สวยงาม โดย
พิจารณาระยะกึ่งกลาง
ระหว่างชื่อโครงงานและ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของ...... 

กั้นหลัง   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

ท้ายกระดาษ   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

แบบฟอร์มหน้าปก
ปริญญานิพนธ์ 

อักษรทุกตัวเป็น ตัวหนา   
แบบอักษร TH Sarabun PSK 

ขนาด 16 pt. 

ตราสัญลักษณ์ใช้เป็น
สี และจัดให้มีรูปร่าง
สมส่วน (ความสูง 
และความกว้าง)  

ชื่อโครงงาน
จัดกึ่งกลาง 

และชื่อ
ภาษาอังกฤษ
ใช้ตัวพิมพ์

ใหญ่ 

จัดกึ่งกลาง  
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นายกิตติศักดิ์ ด้วงแป้น 
นายวงศธร  จันทร์พา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2555 

กั้นหน้า 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

ท้ายกระดาษ   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

แบบฟอร์มปกใน
ปริญญานิพนธ์ (ไทย) 

ปีการศึกษาจัดให้อยู่
บรรทัดสุดท้ายของหน้า 

อักษรทุกตัวเป็น ตัวหนา   
แบบอักษร TH Sarabun PSK 

ขนาด 16 pt. 

ชื่อของผู้จัดท าโครงงานต้อง
เว้นระยะให้สวยงาม โดย
พิจารณาระยะกึ่งกลาง
ระหว่างชื่อโครงงานและ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของ...... 

ชื่อโครงงานจัดกลางและชิด
ระยะขอบบน 

จัดกึ่งกลาง  

หัวกระดาษ 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

จัดตรงกัน  จัดตรงกัน  
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กั้นหน้า 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

ท้ายกระดาษ   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

แบบฟอร์มปกใน      
ปริญญานิพนธ์ (อังกฤษ) 

ปี ค.ศ. จัดให้อยู่บรรทัด
สุดท้ายของหน้า 

อักษรทุกตัวเป็น ตัวหนา   
แบบอักษร TH Sarabun PSK 

ขนาด 16 pt. 

ชื่อของผู้จัดท าโครงงานต้อง
เว้นระยะให้สวยงาม โดย
พิจารณาระยะกึ่งกลาง
ระหว่างชื่อโครงงานและ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของ...... 

ชื่อโครงงานจัดกลางและชิด
ระยะขอบบน โดยใช้

ตัวพิมพ์ใหญ่ 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษทุกตัวใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค าเชื่อม คือ  

of และ for และจัดกึ่งกลาง 

หัวกระดาษ 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

จัดตรงกัน  



 

 

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลกระทบการสึกหรอจานเบรกแบบดิสก์ท่ีมีผลต่อระยะการเบรก       
โดย  นายกิตติศักดิ์ ด้วงแป้น และ นายวงศธร จันทร์พา  
สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล 
ปีการศึกษา 2555 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  

เว้น 2 บรรทัดขนาด 16 pt. 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

เว้น 1 บรรทัดขนาด 16 pt. 
         …..……….…………………………………………......  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์   ฤทธิ์ทอง) 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 pt. 
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 pt 
      .…..…………………………………………………..... ประธานกรรมการ 
                                   (อาจารย์อนันต์  เต็มเปี่ยม) 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 pt 
      …..………………………………………….……….....    กรรมการ 
            (อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน) 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 pt 
      …………………………………………………………..     กรรมการ 
               (อาจารย์กุลยศ   สุวันทโรจน์) 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 pt 
      …..…………………………………….……………..... อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณ)ี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กั้นหน้า 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

กั้นหลัง   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

ท้ายกระดาษ   
2.54 cm. 

หรือ 1.0 นิ้ว 

แบบฟอร์มลายเซ็น
คณะกรรมการสอบ 

หัวกระดาษ 3.81 cm. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

ตัว
ปกติ
ขนาด 
16 pt. 

ตัวหนา
ขนาด 16 
pt. จัดชิด
ซ้ายสุด 

จัดกึ่งกลางให้อยู่บรรทัด
สุดท้ายของหน้า 

จัดให้ชิดด้านขวา
สุดของหน้า 

เว้น  2 ตัวอักษร ขนาด 16 pt. และ
จัดให้ตรงกันในทุกบรรทัด 

จัดให้ตรงกัน 

จัดให้ตรงกันโดยมีข้อก าหนดดังนี้คือ 
1. ความยาวของเส้นประให้ก าหนดจากชื่อ-สกุลของ อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเซ็น รวม
ไปถึงวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ และชั้นยศทางทหารด้วย โดยให้อาจารย์ที่มีความยาวของ
ชื่อ-สกุล+วุฒิการศึกษา+ต าแหน่งวิชาการ+ชั้นยศทางทหาร มากที่สุดเป็นตัวก าหนด 
2.ความยาวเส้นประทุกเส้นต้องเท่ากัน  
 3. ชื่อ-สกุลของอาจารย์ทุกท่านต้องอยู่ภายในวงเล็บและบริเวณก่ึงกลางของความยาวเส้นประ  

ช่ือและสกุล ห่างกัน 
2 ตัวอักษร ชื่อ-สกุล ของ

อาจารย์ทุก
ท่าน จัดให้
กึ่งกลางของ

เส้นประ 

เว้น  8 
ตัวอักษร 

ขนาด 16 pt. 
จัดกระจาย 

สร้างเส้นแบ่ง
ระหว่าง 2 บรรทัด

ขนาด ¾ pt.  

จัดชิดซ้ายสุด 


