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ปรัชญามหาวทิยาลยั 

 
พฒันาคน พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ปณิธานมหาวทิยาลยั 

 
 มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละวชิาการขั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็น
ผูพ้ฒันาและสร้างสรรคเ์ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม อนัก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
 

ปรัชญาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

พฒันาคน พฒันาวศิวกรรม สร้างนวตักรรมและน าความรู้สู่สังคม 
 

ปณิธานคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
 ม่งมัน่พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้ความสามารถทางวชิาการและวจิยัดา้น 
วศิวกรรมศาสตร์ เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นท่ีพึ่งพาและช้ีน าสังคมได ้
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ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 
     ท่ีตั้ง 
 
 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ  เลขท่ี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800  โทร. 02-5552000 ต่อ 8519, 8520 
โทรสาร 02-5857350,  Facebook : EE kmutnb, Email : eceprojectkmutnb@gmail.com 
 
     ปรัชญาและปณิธานภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 
 มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสูงทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติัทางดา้น
วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อการพฒันาประเทศท่ี
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 
     ความเป็นมา 
 
 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในระหวา่งปี 
พ.ศ. 2525 – 2537 ไดรั้บการช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาล
สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี จึงท าใหภ้าควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งใน
ดา้นการพฒันาบุคลากร และเคร่ืองมืออุปกรณ์การศึกษา ปัจจุบนัน้ีภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหมี้การศึกษาทั้ง
ในระดบัปริญญาตรี โท และเอก โดยในระดบัปริญญาตรีมีทั้งหลกัสูตรสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 
และวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ค าอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในปฏิทินโครงงาน 
1. ส ารวจโครงงาน 

ภาควชิาฯ สรุปจ านวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีจะข้ึนปีท่ี 4  แยกตามหลกัสูตรและแขนงวชิา 
และรายงานใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรทราบ เพื่อออกหวัขอ้โครงงาน โดยใหมี้จ านวน
โครงงานเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 

      2.    ประชุมโครงงาน  
ภาควชิาฯ จดัประชุมโครงงานใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ท าโครงงาน  

3. เสนอโครงงาน 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ ชั้นปีท่ี 4 (ตกคา้ง) เสนอโครงงานแก่ภาควชิาฯ โดยใช ้แบบฟอร์ม
เสนอโครงงาน  แบบ วศ. 4-01 แบบ วศ. 4-03 และแบบฟอร์มขั้นตอนและวธีิการท า
ปริญญานิพนธ์ โดยให้นกัศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงงานไดท่ี้ website ของ
ภาควชิาฯ และในการส่งแบบฟอร์มเสนอโครงงานใหก้บัภาควชิาฯ ให้นกัศึกษาพิมพส่์งให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใหใ้ชต้วัพิมพช่ื์อ AngsanaUPC หรือ AngsanaNEW ขนาด
ตวัอกัษร 16 พอยต ์ นกัศึกษาจะตอ้งส่งแบบฟอร์มเสนอโครงงานและส าเนาเอกสารผลการ
เรียนย้อนหลงัทุกภาคการศึกษา พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 

4. สรุปหวัขอ้ จดักลุ่ม  
ภาควชิาฯ จะด าเนินการสรุปหวัขอ้โครงงาน, จดัแยกโครงงานตามหลกัสูตรและแขนงวชิา, 
ก าหนดรหัสโครงงานเพื่อใชใ้นการเบิกจ่ายวสัดุโครงงานและส่งรายงาน  ส าหรับสถานท่ี
ท าโครงงาน น.ศ. จะตอ้งติดต่อสอบถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน หรือท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานประจ าอยู ่

       5.    ประกาศและตรวจสอบ 
ภาควิชาฯ จะประกาศสรุปหัวขอ้ และช่ือนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบ   และแจง้
ภาควชิาฯ หากไม่ถูกตอ้ง 

       6. รายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 1 
นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ คือ ปริญญานิพนธ์ บทท่ี 1 บทน า (กรณีโครงงาน 
1) หรือ บทท่ี 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กรณีโครงงาน 2) โดยให้นกัศึกษาส่งเป็น File และ
ให้นกัศึกษาท ารายงานให้อยูใ่นรูปแบบของการท าเล่มปริญญานิพนธ์ โดยส่งไปท่ี e-mail : 
eceprojectkmutnb@gmail.com  โดยตอ้งตั้งช่ือเร่ืองใน email ข้ึนตน้ด้วยรหัสโครงงาน
ตามดว้ยบทท่ีส่ง เช่น G57-1-03 บทท่ี 1 

mailto:eceprojectkmutnb@gmail.com%20%20โดย
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       7. รายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 2 
นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ คือ ปริญญานิพนธ์ บทท่ี 2 ทฤษฎี (กรณีโครงงาน
1) หรือบทท่ี 4 ผลการทดลอง  (กรณีโครงงาน 2) โดยให้นักศึกษาส่งเป็น File และให้
นักศึกษาท ารายงานให้อยู่ในรูปแบบของการท าเล่มปริญญานิพนธ์ โดยส่งไปท่ี e-mail : 
eceprojectkmutnb@gmail.com โดยต้องตั้งช่ือเร่ืองใน email ข้ึนต้นด้วยรหัสโครงงาน
ตามดว้ยบทท่ีส่ง เช่น G57-1-03 บทท่ี 2 

8. ส่งบทความหรือเอกสารน าเสนอ และปริญญานิพนธ์ฉบบัร่าง 
นักศึกษาจะตอ้งส่งบทความหรือเอกสารน าเสนอโครงงานจ านวนเท่ากบักรรมการสอบ
(กรณีบทความให้มีรูปแบบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือน้ี) ให้กบักรรมการสอบทุก
คน และกรณีโครงงาน 2 จะตอ้งส่งรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ฉบบัร่าง จ านวน 2 ชุด (ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและเจา้หนา้ท่ีตรวจรูปเล่ม) โดยใชรู้ปแบบตามแบบฟอร์มการท า
ปริญญานิพนธ์ให้กบัภาควิชาฯ  ตามก าหนดวนัท่ีภาควิชาฯประกาศ หากนกัศึกษาไม่ส่ง
รายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 1 และ 2 (ตามขอ้ 6 ถึง 7) ในระยะเวลาท่ีภาควชิาฯก าหนด ภาค
วิชาฯ อาจจะไม่พิจารณาอนุมติัให้มีการสอบโครงงาน และหากไม่ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
ร่างในกรณีโครงงาน 2 แก่ภาควิชาฯ ภายในก าหนดวันที่ประกาศ  ภาควิชาฯ จะให้เกรด Ip 
จนกว่าจะมีการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับร่างแก่ภาควิชาฯ  ถึงแม้น.ศ.จะสอบผ่านจาก
กรรมการสอบแลว้ก็ตาม 

9. สอบโครงงาน 
  ข้ึนอยูก่บัการประกาศสอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและแขนงวชิาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eceprojectkmutnb@gmail.com%20โดย
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ปฏิทนิโครงงานโดยประมาณ (ก าหนดการจริงให้ดูจากประกาศของภาควชิาฯ) 
ช่วงก่อนสอบปลายภาค (ภาค 2 ชั้นปี 3)  ประชุมโครงงานน.ศ.ชั้นปีท่ี 3  
ช่วงภาคฤดูร้อน (ชั้นปี 3)          ส่งแบบเสนอโครงงานแก่ภาควชิาฯ  
เดือนแรกของภาคการศึกษาท่ี 1          ตรวจสอบรายช่ือและหวัขอ้โครงงาน 
สัปดาห์ท่ี 7 ของภาคการศึกษาท่ี 1         ส่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 1 (บทท่ี 1) 
สัปดาห์ท่ี 14 ของภาคการศึกษาท่ี 1       ส่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 2 (บทท่ี 2) 
สัปดาห์แรกหลงัสอบปลายภาค          ช่องสอบโครงงาน 1 
สัปดาห์ท่ี 7 ของภาคการศึกษาท่ี 2         ส่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 1 (บทท่ี 3) 
สัปดาห์ท่ี 14 ของภาคการศึกษาท่ี 2       ส่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 2 (บทท่ี 4) 
ช่วงสอบโครงงาน 2          ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัร่างแก่ภาควชิาฯ 
สัปดาห์แรกหลงัสอบปลายภาค          ช่วงสอบโครงงาน 2 
 
ประกาศของภาควชิาฯ 
1.  กรณีโครงงาน 1 ใหติ้ด Ip ไดไ้ม่เกิน 30 วนั หากไม่มีการสอบภาควชิาฯจะแกจ้าก Ip เป็น F 
2. กรณีโครงงาน 2 ใหติ้ด Ip ไดไ้ม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หากไม่มีการสอบภาควชิาฯจะแกจ้าก Ip 
เป็น F 
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แบบฟอร์มส ารวจหัวข้อโครงงานปริญญานพินธ์ 
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ภาคการศึกษาที ่................ 
 

ช่ือโครงการ   (ภาษาไทย) …………………………………………………………………… 

 …..……………………………………………………………………………… 

      (ภาษาองักฤษ) ….……………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………… 

จ านวนนกัศึกษา ……………………….. คน  

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
………………………………………………………………………………………… 

วตัถุประสงค ์……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

แนวเหตผุล ทฤษฎีส าคญัหรือสมมุติฐาน ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตของการท าโครงการ ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ ..……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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 แบบ วศ. 4-01 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์ 

 

ปีการศึกษา…………………. 

 

ช่ือโครงการ   (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………. 
 …..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

      (ภาษาองักฤษ) ….…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

เสนอโดย   1.  ……………………………….…………..…เลขประจ าตวั................................... หวัหนา้โครงการ 

   2.  …………………………….………………..เลขประจ าตวั...................................     

   3.  ………………………….…………………..เลขประจ าตวั................................... 
   4.  ...............................................................เลขประจ าตวั................................... 
   5.  ...............................................................เลขประจ าตวั................................... 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ………………………………………………………………………………………………………………… 

วตัถุประสงค…์………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แนวเหตผุล ทฤษฎีส าคญัหรือสมมุติฐาน ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอบเขตของการท าโครงการ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในโครงการ   ค่าวสัดุ ..…………….…………………. บาท 

              ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ……………………. บาท 

              รวมค่าใชจ่้ายในโครงการ ……………… บาท (ดงัรายละเอียดท่ีแนบมา) 

ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ ..………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แบบ วศ. 4-03 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

แบบเสนอขออนุมติัโครงงานปริญญานิพนธ์ 
 

ดว้ยขา้พเจา้ ช่ือและสกลุ  (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………… 

            (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………..… 

            เลขประจ าตวั .................................................................................................................... 
             สาขาวชิา ……………………………………….. แขนงวชิา/โครงการ ………………………….. 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา   เกรดเฉลีย่สะสม ……………….……… จ านวนหน่วยกติทีผ่่าน ……………………..... 

(ให้แนบเอกสารผลการเรียนท่ีผ่านมาเพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาก่อนลงนาม)  
ต าบลท่ีอยูปั่จจุบนัของนกัศึกษา ….………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………โทร. ………….……….…………………………..................... 

มีความประสงคข์ออนุมติัท าปริญญานิพนธ์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต   ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      จ านวน ………………….. หน่วย 

ในวชิา ………………………………………………... 

ช่ือเร่ือง  (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ภาษาไทย) ………………………………………………….……………………………. 

          (ภาษาองักฤษ) …………..………………………………………………………………... 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างานของอาจารยท่ี์ปรึกษา โทร. ………………………………………….. ต่อ ……………………... 

คาดวา่จะเขียนปริญญานิพนธ์เสร็จภายในภาคท่ี ………………………………. ปีการศึกษา ………………………………. 

จึงขอไดโ้ปรดพิจารณาอนุมติั โดยไดแ้นบโครงการเสนอปริญญานิพนธ์มาพร้อมน้ี 
 

      ลงช่ือ ……………………………………….. (ผูย้ืน่ค  าร้อง ) 
                  ………….../…..………/….……….. 

ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
………………………………………………………………………
………………………………………………… 

(ลงนาม) ………………………………………………… 
                             ………….../…..………/….……….. 

ความเห็นของหวัหนา้ภาควชิา 
…………………………………………………………..…………
……………………………………………….. 

(ลงนาม) ………………………………………………… 
                             ………….../…..………/….……….. 
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ขั้นตอนและวธีิด าเนินการท าปริญญานิพนธ์โดยละเอียด 

ขั้นตอน
ท่ี 

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ิมท าปริญญานิพนธ์เม่ือ …………. เดือน ….………..………. พ.ศ. …..………. 

เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              
2              

3              

4              
5              
6              
7              

8              

 

 หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ …………………………………..…………….. (ผูเ้สนอโครงการ)     ลงช่ือ ............................................................ (อาจารยท่ี์ปรึกษา) 
          (……………………………………….………)                                (..........................................................)   

          ………………/………………/……….………                 ................../...................../.................. 
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 14 

 
 
 
 
 



 15 

 



 16 

 
 
 



 17 
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การท าปริญญานิพนธ์ 
 

 คู่มือการท าปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดค้ดัลอกบางส่วนมาจากคู่มือการท าวทิยานิพนธ์ [1] และ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัปริญญานิพนธ์ในระดบัปริญญาตรี 
 
1.   ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ 
      ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเน้ือหา และ ส่วนทา้ย 
      1.1  ส่วนน า  ประกอบส่วนต่าง ๆ เรียงตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
             1.1.1  ปกนอก  เป็นปกแขง็สีน ้าเงิน ตวัอกัษรบนปกนอกพิมพด์ว้ยอกัษรสีทองโดยมี 
ขอ้ความเหมือนปกในภาษาไทยทุกประการ  
             1.1.2  สันปก  ใหพ้ิมพช่ื์อโครงงาน ผูแ้ต่ง และปีการศึกษาท่ีจบดว้ยอกัษรสีทอง 
             1.1.3  กระดาษเปล่า     ถดัจากปกแขง็ดา้นหนา้และก่อนปกแขง็ดา้นหลงัใหมี้กระดาษสีขาว
ดา้นละแผน่ 
             1.1.4  ปกใน  อยูถ่ดัจากกระดาษเปล่า ตามดว้ยปกในภาษาไทย และภาษาองักฤษ ตามล าดบั 
ดงัตวัอยา่งหนา้  22-23  ในกรณีท่ีผูแ้ต่งมากกวา่ 1 คน ใหเ้วน้ 1 บรรทดัระหวา่งช่ือผูแ้ต่ง 
             1.1.5  ใบรับรองจากคณะกรรมการสอบ  อยูถ่ดัจากปกในภาษาองักฤษ มีทั้งท่ีเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย 
                        1.1.5.1  ช่ือเร่ือง 
                        1.1.5.2  ช่ือผูแ้ต่ง 
                        1.1.5.3  สาขา ใหเ้ป็นสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
                        1.1.5.4  ภาควิชา ใหเ้ป็นภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
                        1.1.5.5  คณะ ใหเ้ป็นคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                        1.1.5.6  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                        1.1.5.7  ปีการศึกษาท่ีจบ 
                        1.1.5.8  ลายมือช่ือจริงของหวัหนา้ภาควชิาฯและกรรมการสอบ โดยประธาน
กรรมการให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา (คนใดคนหน่ึง ถา้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลายคน) และท่ีเหลือให้
เป็นกรรมการ 
                        1.1.5.9  ระบุค าวา่       ลิขสิทธ์ิของภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
                        ดูตวัอยา่งหนา้ 24-25 
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             1.1.6  บทคดัยอ่ มีทั้งบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยอยูถ่ดัจากใบรับรองจาก 
คณะกรรมการสอบ     ในเน้ือหาของบทคดัยอ่โดยทัว่ไปควรประกอบดว้ย      ปัญหาและท่ีมาของ 
การท าโครงงาน  การด าเนินงาน และสรุปผล  ดงัตวัอยา่งในหนา้ 26-27 
             1.1.7  กิตติกรรมประกาศ  อยูถ่ดัจากบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูท่ี้
ใหค้วามช่วยเหลือและความร่วมมือจนโครงงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี    และหากโครงงานใดไดรั้บ
ทุนอุดหนุนการท าโครงงาน ควรระบุแหล่งท่ีมาของทุนอุดหนุนดว้ย ดงัตวัอยา่งในหนา้ 28 
             1.1.8  สารบญั  อยูถ่ดัจากกิตติกรรมประกาศ  เป็นรายการท่ีแสดงส่วนประกอบท่ีส าคญั
ทั้งหมดของปริญญานิพนธ์    หากสารบญัไม่จบในหน่ึงหนา้ใหพ้ิมพค์  าวา่  “สารบญั (ต่อ)” กลาง
หนา้กระดาษถดัไป ดงัตวัอยา่งในหนา้ 29 
             1.1.9  สารบญัตาราง  เป็นส่วนท่ีแจง้หมายเลขหนา้ของตารางทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปริญญานิพนธ์
โดยจะอยูถ่ดัจากสารบญั  หากสารบญัตารางไม่จบในหน่ึงหนา้ใหพ้ิมพค์  าวา่ “สารบญัตาราง (ต่อ)” 
กลางหนา้กระดาษถดัไป ดงัตวัอยา่งในหนา้ 30 
             1.1.10  สารบญัภาพ เป็นส่วนท่ีแจง้หมายเลขหนา้ของภาพทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปริญญานิพนธ์
โดยจะอยูถ่ดัจากสารบญัตาราง    หากสารบญัภาพไม่จบในหน่ึงหนา้ใหพ้ิมพ ์  “สารบญัภาพ (ต่อ)” 
กลางหนา้กระดาษถดัไป ดงัตวัอยา่งในหนา้ 31 
             1.1.11  ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค ายอ่  อยูถ่ดัจากสารบญัภาพ  เป็นส่วนท่ีอธิบายถึง
สัญลกัษณ์และค ายอ่ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นปริญญานิพนธ์  ทั้งน้ีสัญลกัษณ์และค ายอ่มีความหมายเดียวกนั
ตลอดทั้งเล่ม และใหพ้ิมพเ์รียงตามล าดบัตวัอกัษร ดงัตวัอยา่งในหนา้ 32 
      1.2  ส่วนเน้ือหา ประกอบดว้ย 
             1.2.1  บทน า  เป็นบทแรกของปริญญานิพนธ์   ครอบคลุมถึง ปัญหา ท่ีมา หรือมูลเหตุจูงใจ
ในการท าโครงงาน  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของโครงงาน  ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีจะน ามาใช้
ในการท าโครงงานโดยยอ่  ตลอดจนประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงงาน 
             1.2.2  ทฤษฎี  หมายถึงรายละเอียดของเน้ือหาทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นโครงงาน 
             1.2.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน     หมายถึง  รายละเอียดของขั้นตอนการท าโครงงาน หรือ
ขั้นตอนการทดลอง     ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงผลการทดลองดว้ย  อาจแบ่งเป็นบทมากกวา่ 1 บทได ้ตาม
ความเหมาะสม 
             1.2.4  สรุป วจิารณ์ผล และขอ้เสนอแนะ     ควรจะมีการอภิปรายในส่วนของผลการทดลอง 
และสรุปเฉพาะในประเด็นท่ีส าคญั    ทั้งน้ีอาจมีขอ้เสนอแนะโดยยอ่เก่ียวกบัการพฒันาโครงงาน
ต่อไป ตลอดจนประโยชน์ท่ีอาจไดรั้บจากการประยกุตใ์ชโ้ครงงานน้ี 
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      1.3  ส่วนทา้ย ประกอบดว้ย 
             1.3.1  เอกสารอา้งอิง เป็นส่วนท่ีแสดงรายช่ือหนงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีใชส้ าหรับการ
คน้ควา้อา้งอิงประกอบการเขียนปริญญานิพนธ์ โดยจะอยูถ่ดัจากส่วนเน้ือหาและก่อนภาคผนวก  
             1.3.2  ภาคผนวก (ถา้มี)  เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมข้ึนเพื่อช่วยเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของ
ปริญญานิพนธ์ใหม้ากข้ึน ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีก็ไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็น  
             1.3.3  ประวติัผูแ้ต่ง  ประกอบดว้ยช่ือโครงงาน  สาขาวชิา  ภาควชิา  คณะ  ช่ือผูท้  าโครงงาน   
และประวติัโดยยอ่ซ่ึงประกอบดว้ยประวติัการศึกษาและสถานท่ีติดต่อ  
 
2.  การพมิพ์ปริญญานิพนธ์ 
     2.1  กระดาษท่ีใช ้    เป็นกระดาษปอนดข์าว ไม่มีเส้นบรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4  ใชพ้ิมพเ์พียง
หนา้เดียวเท่านั้นตลอดทั้งเล่ม  
     2.2  การตั้งขอบกระดาษ  เวน้ขอบระยะห่างจากริมกระดาษดงัน้ี (ดูตวัอยา่งหนา้ 33) 
            2.2.1  หวักระดาษใหเ้วน้ 1.5 น้ิว  ยกเวน้หนา้ท่ีข้ึนบทใหม่ของแต่ละบทใหเ้วน้ 2 น้ิว 
            2.2.2  ขอบล่างและขวามือ ใหเ้วน้ 1 น้ิว 
            2.2.3  ขอบซา้ยมือ ใหเ้วน้ 1.5 น้ิว    
     2.3  การล าดบัหนา้และเลขหนา้ 
            2.3.1  การล าดบัหนา้ในส่วนน าเร่ือง      ใหใ้ชต้วัอกัษรเรียงตามล าดบัพยญัชนะในภาษาไทย  
ก, ข, ค, . . .        โดยพิมพล์ าดบัหนา้ไวก้ลางหนา้กระดาษดา้นล่างห่างจากขอบกระดาษข้ึนมา   0.5 
น้ิว โดยเร่ิมนบัจากหนา้ปกใน  แต่จะไม่พิมพล์ าดบัหนา้ในหนา้ปกใน  ใหเ้ร่ิมพิมพล์ าดบัหนา้จาก
ใบรับรองจากคณะกรรมการสอบเป็นตน้ไป 
            2.3.2  การล าดบัหนา้ในส่วนเน้ือหาและส่วนทา้ย      ใหใ้ชต้วัเลขอารบิค 1, 2, 3, . . .    ก ากบั
หนา้เรียงล าดบัตลอดทั้งเล่ม     โดยพิมพไ์วริ้มขอบขวาของกรอบกระดาษห่างจากขอบบนและขอบ
ขวามือของกระดาษดา้นละ 1 น้ิว  ยกเวน้หนา้แรกของบทท่ีข้ึนบทใหม่  และหนา้แรกของภาคผนวก
แต่ละภาค ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ก ากบัแต่ใหน้บัจ านวนหนา้รวมไปดว้ย 
     2.4  การพิมพ ์
            2.4.1  ขนาดและแบบตวัพิมพ ์     ใหใ้ชต้วัพิมพช่ื์อ  AngsanaUPC   ขนาดตวัอกัษร 16 พอยต์
ส าหรับตวัอกัษรธรรมดาท่ีเป็นตวัพื้นของการพิมพต์ลอดทั้งเล่ม  
            2.4.2  การพิมพบ์ทท่ี  เม่ือข้ึนบทใหม่ให้ข้ึนหนา้ใหม่เสมอและมีเลขประจ าบทโดยใหใ้ชเ้ลข
อารบิคเท่านั้น      เช่น   การพิมพบ์ทท่ี 1 ใหพ้ิมพค์  าวา่  “บทท่ี  1”   ไวต้รงกลางตอนบนสุดของ
หนา้กระดาษ ส่วนช่ือบทให้พิมพไ์วก้ลางหนา้กระดาษในบรรทดัถดัไปโดยไม่ตอ้งเวน้บรรทดั  การ
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พิมพบ์ทท่ีและช่ือบทใหข้นาดตวัอกัษร 20 พอยตต์วัหนา  ส าหรับบรรทดัถดัไปใหเ้วน้ 1 บรรทดัจาก
ช่ือบท 
            2.4.3  หวัขอ้ส าคญั     ใหพ้ิมพชิ์ดกรอบกระดาษดา้นซา้ยมือ ดว้ยขนาดตวัอกัษร 16 พอยต์
ตวัหนา  การพิมพบ์รรทดัต่อ ๆ ไป ไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 
           2.4.4  หวัขอ้ยอ่ย       ใหพ้ิมพย์อ่หนา้โดยเวน้ระยะใหต้รงกบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือขอ้ความ
ของหวัขอ้ส าคญันั้น ๆ โดยใชร้ะบบตวัเลขทั้งหมด  ดงัตวัอยา่งหนา้  34 
           2.4.5  ค าศพัทภ์าษาต่างประเทศ     ใหพ้ิมพเ์ป็นภาษาไทยและวงเล็บเป็นภาษาต่างประเทศใน
คร้ังแรกท่ีกล่าวถึง หลงัจากนั้นไม่ตอ้งวงเล็บอีก          ส าหรับการพิมพเ์ป็นภาษาไทยอาจยดึตามการ
บญัญติัศพัทท่ี์ท าไวแ้ลว้โดยราชบณัฑิตยสถาน    หรือวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     หรือตาม
ความเหมาะสม แต่ใหใ้ชเ้หมือนกนัตลอดทั้งเล่ม  
     2.5  การพิมพต์าราง ภาพประกอบ และสมการ  
            2.5.1  ตาราง   ใหพ้ิมพค์  าวา่ “ตาราง” ชิดริมกรอบกระดาษซา้ยมือ   ตามดว้ยเลขท่ีของตาราง
ตามการแบ่งบท   และช่ือตารางก ากบัไวด้า้นบนของตารางนั้น    โดยเรียงล าดบัหมายเลขตารางตาม
บทจาก 1 ไปจนจบบท     ค าวา่ตารางและเลขท่ีของตารางใหพ้ิมพด์ว้ยตวัหนา      เช่น   ตารางที่ 1-1   
(ตารางท่ี 1 ในบทท่ี 1), ตารางที่ 2-5 (ตารางท่ี 5 ในบทท่ี 2), ตารางที่ ก-1 (ตารางท่ี 1 ในภาคผนวก 
ก) เป็นตน้  ดงัตวัอยา่งหนา้ 35 
           2.5.2  ภาพ     เหมือนกบัการพิมพต์าราง     แต่ใหก้ ากบัไวใ้ตภ้าพประกอบกลางหนา้กระดาษ 
โดยภาพใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งท าเป็นภาพอดัส าเนาบนกระดาษใหช้ดัเจน หา้มใชว้ธีิการติดภาพ 
           2.5.3  สมการ    ใหพ้ิมพเ์รียงล าดบัหมายเลขของสมการตามบทจาก 1 ไปจนจบบทอยูภ่ายใน
วงเล็บ โดยใหพ้ิมพเ์ป็นตวัอกัษรธรรมดาและอยูชิ่ดกรอบกระดาษดา้นขวามือ   เช่น   สมการท่ี 4 ใน
บทท่ี 2 ใหพ้ิมพ ์ (2-4) , สมการท่ี 3 ในภาคผนวก ข ใหพ้ิมพ ์(ข-3) 
     2.6  การเขียนอา้งอิง     ใหเ้ป็นแบบตวัเลขเป็นการระบุแหล่งท่ีใชอ้า้งอิงในการเรียบเรียงปริญญา
นิพนธ์เป็นหมายเลขเรียงล าดบักนัไป โดยมีวธีิการดงัน้ี 
            2.6.1  ใส่ตวัเลขก ากบัไวท้า้ยขอ้ความหรือช่ือบุคคลท่ีอา้งอิงดว้ยตวัเลขอารบิค ในเคร่ืองหมาย 
วงเล็บส่ีเหล่ียม [ ] เช่น [1], [2] เป็นตน้ 
            2.6.2  ตวัเลขเรียงล าดบัตั้งแต่เลข 1 เป็นตน้ไปจนจบเล่ม 
            2.6.3  ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงซ ้ าใหใ้ชต้วัเลขเดิมท่ีเคยใชอ้า้งอิงมาก่อนแลว้ 
            2.6.4  แหล่งท่ีใชอ้า้งอิงทั้งหมดนั้น จะไปปรากฏอยูใ่นเอกสารอา้งอิง 
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     2.7  การพิมพเ์อกสารอา้งอิง  อยูต่่อจากส่วนเน้ือหา และก่อนภาคผนวก    ใหพ้ิมพค์  าวา่ 
“เอกสารอา้งอิง” กลางหนา้กระดาษ   โดยเวน้ขอบกระดาษพิมพเ์ช่นเดียวกบัการเร่ิมบทใหม่    และ
ใหเ้วน้  1 บรรทดัจึงเร่ิมพิมพร์ายการของเอกสารอา้งอิง    ส าหรับรายการของเอกสารอา้งอิงใหเ้รียง
ตามล าดบัหมายเลขท่ีไดก้ ากบัไวภ้ายในเคร่ืองหมายวงเล็บส่ีเหล่ียมท่ีไดอ้า้งถึงในเน้ือหาของ
ปริญญานิพนธ์ โดยไม่ตอ้งเรียงตามตวัอกัษร และพิมพห์มายเลขของทุกเอกสารใหชิ้ดกบั
ขอบกระดาษดา้นซา้ย  ถา้ขอ้ความในเอกสารอา้งอิงขอ้ใดขอ้หน่ึงมีความยาวมากกวา่ 1 บรรทดั  ให้
พิมพบ์รรทดัถดัไปโดยยอ่หนา้เวน้ระยะ 0.59 น้ิว  ดงัตวัอยา่งหนา้ท่ี 36 
     2.8  การพิมพภ์าคผนวก  อยูถ่ดัจากเอกสารอา้งอิง    โดยใหพ้ิมพอ์ยูก่ลางหนา้กระดาษ และเวน้ 1 
บรรทดั จึงพิมพช่ื์อของภาคผนวก    ถา้ภาคผนวกมีภาคเดียว ใหใ้ชเ้ป็น “ภาคผนวก ก”    แต่ถา้มี
หลายภาคใหใ้ชเ้ป็น “ภาคผนวก ก” , “ภาคผนวก ข” ฯลฯ และใหข้ึ้นหนา้ใหม่เม่ือข้ึนภาคผนวกใหม่  
     2.9  การพิมพป์ระวติัผูแ้ต่ง  อยูถ่ดัจากภาคผนวก  ดงัตวัอยา่งหนา้  37 
     2.10  การท าส าเนา     จะตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้งเช่นเดียวกนักบัตน้ฉบบั และทุกเล่มตอ้งมี
ลายมือช่ือจริงของคณะกรรมการสอบทุกคน 
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ภาคผนวก ก 
 

ตวัอยา่งการพิมพป์ริญญานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 24 

การพมิพ์ข้อความปกในภาษาไทย 
 

(ช่ือเร่ืองภาษาไทย) 
_________________________________________________ 

______________________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

(ช่ือผูแ้ต่งภาษาไทย) 
ค าน าหนา้ช่ือ+ช่ือ1**2นามสกุล    

 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ปีการศึกษา  _________(ใหใ้ชเ้ป็นปี พ.ศ.) 

                                                 
1

 ค าน าหนา้ช่ือ+ช่ือ ใหน้กัศึกษาพิมพค์  าน าหนา้ช่ือกบัช่ือติดกนั เช่น นายสมศกัด์ิ 
2 ช่ือ**นามสกุล ใหน้กัศึกษาเคาะ 2 เคาะ ระหวา่งช่ือและนามสกุล เช่น นายสมศกัด์ิ  ใจเยน็ 
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การพมิพ์ข้อความปกในภาษาองักฤษ 
 

(ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ) 
_________________________________________________ 

______________________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

(ช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ) 
TITLE+NAME**SURNAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL/COMPUTER ENGINEERING 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 

FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 

ACADEMIC YEAR _____________(ใหใ้ชเ้ป็นปี ค.ศ.) 
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การพมิพ์ข้อความในใบรับรองจากคณะกรรมการสอบทีเ่ป็นภาษาไทย 
 

ปริญญานิพนธ์เร่ือง                :**____________________________________________________ 
                                                    ____________________________________________________ 
ช่ือ                                          :    (กรณีท่ีมีผูแ้ต่งมากกวา่ 1 คนใหพ้ิมพช่ื์อคนละบรรทดั)_________ 
                                                    ____________________________________________________ 
สาขาวชิา                                :    วศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาควชิา                                  :    วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
คณะ                                       :    วศิวกรรมศาสตร์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา                    :    ____________________________________________________ 
                                                    ____________________________________________________   
ปีการศึกษา                             :    ______________(ใชเ้ป็นปี พ.ศ.) 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ         อนุมติัให้
ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต     สาขา 
วชิาวศิวกรรมไฟฟ้า/สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 …………………………………………        หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
           (______________________________)         และคอมพิวเตอร์ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 …………………………………………        ประธานกรรมการ 
   (______________________________)  
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 …………………………………………        กรรมการ 
           (______________________________) 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 …………………………………………        กรรมการ 
           (______________________________) 
 <เวน้ 1 บรรทดั> 

ลิขสิทธ์ิของภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

ค 
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การพมิพ์ข้อความในใบรับรองจากคณะกรรมการสอบทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 
 

Project Report Title             :** ____________________________________________________ 
                                                    ____________________________________________________ 
Name                                   :     (กรณีท่ีมีผูแ้ต่งมากกวา่ 1 คนใหพ้ิมพช่ื์อคนละบรรทดั)_________ 
                                                    ____________________________________________________ 
Major Field                         :     Electrical Engineering/Computer Engineering 
Department                         :     Electrical and Computer Engineering 
Faculty                                :     Engineering 
Project Advisor(s)                :     ____________________________________________________ 
                                                    ____________________________________________________   
Academic Year                  :     ______________(ใชเ้ป็นปี ค.ศ.) 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
 Accepted by the Faculty of Engineering,  King Mongkut’s University of  Technology 
North Bangkok in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of 
Electrical/Computer Engineering 
 

…………………………………………        Head of the Department of Electrical     
(_______________________________)       and Computer Engineering 
 

…………………………………………        Chairperson  
(_______________________________)  
 

…………………………………………        Member 
(_______________________________) 
 

…………………………………………        Member 
(_______________________________)  
 

Copyright of the Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering 
King Mongkut’s University of  Technology North Bangkok 

 

ง 
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การพมิพ์บทคัดย่อภาษาไทย 
 

บทคัดย่อ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 (ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1 เซนติเมตร)__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การพมิพ์บทคัดย่อภาษาองักฤษ 
 

Abstract 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 (ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1 เซนติเมตร)__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การพมิพ์กติติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

 (ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1 เซนติเมตร)__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
                                                                                              ช่ือผูแ้ต่ง**นามสกุล (ไม่ตอ้งใส่ค  าน าหนา้ช่ือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การพมิพ์สารบัญ 
 

สารบัญ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

                                                                                                                                          หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย                                                                                                                          ค     
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ                                                                                                                    ง      
กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                          จ  
สารบญัตาราง _ 
สารบญัภาพ _ 
ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค ายอ่ _ 
บทท่ี*1.**บทน า                                                                                                                             1 
                 1.1**หวัขอ้ส าคญั  2 
                 1.2    หวัขอ้ส าคญั 3 
บทท่ี 2.     ช่ือบท                                                                                                  5 
                 2.1    หวัขอ้ส าคญั  8 

2.2 หวัขอ้ส าคญั 10 
บทท่ี 3.     ช่ือบท                                                                                                  12 
                 3.1    หวัขอ้ส าคญั  _ 
                3.2    หวัขอ้ส าคญั _ 
บทท่ี 4.     ช่ือบท                                                                                                  _ 
                 4.1    หวัขอ้ส าคญั  _ 
                 4.2    หวัขอ้ส าคญั _ 
บทท่ี 5.     สรุป วจิารณ์ผล และขอ้เสนอแนะ _ 
เอกสารอา้งอิง _ 
ภาคผนวก ก  (ช่ือเร่ืองของภาคผนวก) _ 
ประวติัผูแ้ต่ง _ 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การพมิพ์สารบัญตาราง 
 

สารบัญตาราง 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

ตารางท่ี                                                                                                                                        หนา้ 
 1-1 _________________________________________________________ 4 
 1-2 _________________________________________________________ 7 
 2-1 _________________________________________________________  11 
 2-2 _________________________________________________________  12 
 2-3 _________________________________________________________ _ 
 2-4 _________________________________________________________ _ 
 3-1 _________________________________________________________ _ 
 3-2 _________________________________________________________ _ 
 3-3 _________________________________________________________ _ 
 4-1 _________________________________________________________ _ 
 4-2 _________________________________________________________ _ 

ก-1 _________________________________________________________ _ 
ก-2 _________________________________________________________ _ 
ข-1 _________________________________________________________ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การพมิพ์สารบัญภาพ 
 

สารบัญภาพ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 
 1-1 _________________________________________________________ 6 
 1-2 _________________________________________________________ 9 
 2-1 _________________________________________________________  11 
 2-2 _________________________________________________________  15 
 2-3 _________________________________________________________ _ 
 2-4 _________________________________________________________ _ 
 3-1 _________________________________________________________ _ 
 3-2 _________________________________________________________ _ 
 3-3 _________________________________________________________ _ 
 4-1 _________________________________________________________ _ 
 4-2 _________________________________________________________ _ 

ก-1 _________________________________________________________ _ 
ก-2 _________________________________________________________ _ 
ข-1 _________________________________________________________ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การพมิพ์ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค าย่อ 
 

ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค าย่อ 
<เวน้ 1 บรรทดั> 

สัญลกัษณ์และค ายอ่                                                        ค  าอธิบาย 
 _____ _________________________________________________________ 
 _____ _________________________________________________________ 
 _____ _________________________________________________________ 
 _____ _________________________________________________________
 _____ _________________________________________________________
 _____ _________________________________________________________
 _____ _________________________________________________________
 _____ _________________________________________________________
 _____ _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัเลขหนำ้ 
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การตั้งขอบกระดาษ 
1.5 น้ิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 น้ิว 

1.5
 นิ้
ว. 

1 นิ้
ว 
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การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
(ขนาดตวัอกัษร 20 พอยตต์วัหนา) 

บทที ่1 
บทน า 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
1.1  ประเทศไทย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยตต์วัหนา) 
       1.1.1  ภาคเหนือ ………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.2  ภาคใต ้…….……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
                 1.1.2.1  ชุมพร …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….  
                 1.1.2.2  ตรัง …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.3  ภาคตะวนัออก …………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
<เวน้ 1 บรรทดัเม่ือข้ึนหวัขอ้ส าคญัใหม่> 
1.2  ประเทศลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 น้ิว 
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การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ 
 
ตารางที่ ก-1  จ านวนหน่วยเสียงพยญัชนะท่ีปรากฏในพยางคใ์นกลุ่มตน้แบบและทดสอบ 

หน่วย พยญัชนะตน้ 
เสียง /ก/ /ค/ /ง/ /จ/ /ช/ /ซ/ /ด/ /ต/ /ท/ /น/ /บ/ /ป/ /พ/ /ฟ/ /ม/ /ย/ /ร/ /ล/ /ว/ /ฮ/ /อ/ 
กลุ่ม

ตน้แบบ 
11 11 10 11 12 19 10 10 17 12 12 11 13 10 14 10 13 13 11 9 11 

กลุ่ม
ทดสอบ 

10 12 10 10 12 20 11 10 17 12 12 11 12 10 15 12 12 11 11 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3-2  การแสดงต าแหน่งและคาบเวลาพิตช์ของเสียงพูด 
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การพมิพ์เอกสารอ้างองิ 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

1. บณัฑิตวิทยาลยั, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .  คู่มือการท าวิทยานิพนธ์.  
กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูร่ี, 2544.                                                   (กรณีผูแ้ต่งเป็นนิติบุคคล) 

2. วชัรพงศ์  ยะไวทย์.  E-Commerce และกลยุทธ์การท าเงินบนอินเทอร์เน็ต.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยเูคชัน่, 2542.                                                                                         (กรณีผูแ้ต่ง 1 คน) 

3. Hughes, D. E. P. and M. J. Maloney.  Advanced theoretical chemistry.  London : Chatto & 
Windus, c1999.                                                                            (กรณีผูแ้ต่ง 2 คน)  

4. วฒันา  วิริยะดนตรีม สุปกิต  ประติมากรณ์ และ ศิริชยั  มงคลสิทธ์ิ.  คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม 
Photoshop 5 technic.  กรุงเทพฯ : Imagination, 2542.                 (กรณีผูแ้ต่ง 3 คน)              

5. Coffee, Peter, et al.  How to program JavaBeans.  Emeryville, Calif. : Ziff-Davis Press, 
c1997.                                                                                         (กรณีผูแ้ต่งมากกวา่ 3 คน)  

6. H. P. Blom.  et al., Journal of Applied Polymer Science.  58, (1995) : 995-1006. 
7. Jaccard, J., Knox, R., and Brinberg, D.  “Prediction of dehavior from celiefs : An extension 

and test of a subjective probability model.”  Journal of Personality and Social Psychology.  
37 (July 1979) : 1239-1248.                                                         (บทความจากวารสาร) 

8. สุขเกษม  มานพพงศ์.  “สภาพการจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพเลือก สาขาวิชาพณิชยการ
ของสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิค
ศึกษา บณัฑิตวยิาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2541. 

                                                                                                           (วทิยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)  
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การพมิพ์ประวตัิผู้แต่ง 
 

ประวตัิผู้แต่ง 
<เวน้ 1 บรรทดั>  

ปริญญานิพนธ์เร่ือง    :**__________________________________________________________ 
                                        __________________________________________________________ 
สาขาวชิา                    :    วศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรคอมพิวเตอร์ 
ภาควชิา                      :    วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
คณะ                           :    วศิวกรรมศาสตร์ 
ช่ือ                              :     __________________________________________________________ 
ประวติั 
 (ยอ่หนา้ 1 ซม.)____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

<เวน้ 1 บรรทดั>  
ช่ือ                              :    __________________________________________________________ 
ประวติั 
 _________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ขั้นตอนในการส่ังซ้ือของเพ่ือใช้ในโครงงาน 

1.  ใหน้กัศึกษารับแบบฟอร์มการสั่งซ้ือของจากภาควชิาฯ หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ 
  ของภาควชิาฯ 
2.  ใหน้กัศึกษากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูล้งนามในแบบฟอร์ม 

  การสั่งซ้ือ 
3.  ยืน่เอกสารแบบฟอร์มการสั่งซ้ือท่ีภาควชิาฯ 

4.  เจา้หนา้ท่ีภาควชิาฯ น าเสนอแบบฟอร์มการสั่งซ้ือใหก้บัผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายบริหาร  
  เพื่ออนุมติัการสั่งซ้ือ 
5.  หลงัจากผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายบริหาร อนุมติัการสั่งซ้ือแลว้ ใหน้กัศึกษาขอใบเสนอ 

  ราคาจากร้านคา้ และใหน้กัศึกษาน าใบเสนอราคามายืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีภาควชิาฯ  
6.  เจา้หนา้ท่ีภาควชิาฯ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และแจง้นกัศึกษาใหซ้ื้อของได ้

7.  เม่ือนกัศึกษาซ้ือของแลว้ ตอ้งน าของท่ีซ้ือมาและใบเสร็จรับเงินไปผา่นการตรวจสอบจาก 
  งานพสัดุคณะฯ ใหเ้รียบร้อยก่อน หลงัจากนั้นให้น าใบเสร็จรับเงินมาใหก้บัภาควชิาฯ  
  พร้อมเขียนใบเบิก, ใบเพิ่มขอ้มูล ICIT-008 (ในวนัและเวลาราชการของวนัถดัไป) 
8.  เจา้หนา้ท่ีภาควชิาฯ ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
หมายเหตุ  การจัดซ้ือของให้ด าเนินการในการซ้ือของได้ในระยะเวลาระหว่างวนัที ่1 – 15  
   ของเดือนเท่าน้ัน (การส่ังซ้ือของให้ส่ังซ้ือได้ในระหว่างวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ และ 
   ต้องไม่ตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย) เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือ 
   ด้วยเงินสด ภาควชิาฯ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที ่24 ของทุกเดือน 
 
ข้อควรรู้ก่อนท าการซ้ือของ : 
1. ก่อนนกัศึกษาจะท าการซ้ือวสัดุ ใหป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานก่อนวา่วสัดุใดควรซ้ือ 
  หรือไม่ ซ่ึงการตรวจสอบท าไดโ้ดยเทียบจากรายการวสัดุ-ครุภณัฑ์ 
2. เขียนแบบฟอร์มการสั่งซ้ือของโดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมแนบใบเสนอราคาวสัดุมอบ 
  ใหก้บังานพสัดุภาควชิาฯ 
3. ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีจะตอ้งมีรายละเอียดครบถว้นตามระเบียบราชการ 
4. ภาควชิาฯ จะข้ึนทะเบียนรายการวสัดุท่ีไม่ใช่วสัดุส้ินเปลือง และนกัศึกษาจะตอ้งส่งคืน 
  ใหก้บัภาควชิาฯ เม่ือท าโครงงานเสร็จ โดยวสัดุแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 
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 4.1 วสัดุท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ถือวา่เป็นวสัดุส้ินเปลือง ไดแ้ก่ อุปกรณ์ 
   อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดท่ีบดักรีถาวรลงบนแผน่วงจรพิมพแ์ลว้ แผน่วงจรพิมพท่ี์กดั 
   ลายแลว้ มอเตอร์และเซ็นเซอร์ทุกชนิดท่ีติดตั้งลงบนโครงเคร่ืองกล เป็นตน้  
   ไม่ตอ้งส่งคืนภาควชิาฯ 
  4.2 วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้ ไดแ้ก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดท่ียงัไม่ได ้
   บดักรีถาวรลงบนแผน่วงจรพิมพ ์ เคร่ืองโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การ์ด 
   คอมพิวเตอร์ทุกชนิด การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ชุดแผงวงจรท่ีมีลกัษณะเป็น 
   การ์ด เป็นเคร่ืองหรือเป็นชุดพฒันาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หวัแร้ง คีม 
   ทุกชนิด แท่งพนั wirewrap แผง Protoboard หรือ breadboard มอเตอร์และ 
   เซ็นเซอร์ทุกชนิดท่ีไม่ไดติ้ดตั้งลงบนโครงเคร่ืองกล และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีผูช่้วย 
           หวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายบริหารเห็นสมควรวา่เป็นวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก   
   ตอ้งส่งคืนภาควชิาฯ 
5. กรณีท่ีไม่ไดรั้บแจง้ให้รับเงินคืนภายใน 3 เดือน ใหเ้ขียนค าร้อง พร้อมแนบส าเนาเอกสาร 
  การสั่งซ้ือส่งใหภ้าควชิาฯ เพื่อภาควชิาฯ จะไดด้ าเนินการติดตามจากคณะฯ ต่อไป 
6. ควรมารับเงินคืนภายใน 3 เดือน หลงัจากภาควชิาฯ ออกประกาศ หากไม่สามารถมารับ 
  ไดด้ว้ยตนเอง ใหม้อบฉนัทะ พร้อมน าส าเนาหลกัฐานการซ้ือมาดว้ย 
 
ตัวอย่างส่ิงของทีเ่ป็นวสัดุโดยสภาพ 
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
 1.   ฟิวส์    2.   เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า 
 3.   เทปพนัสายไฟฟ้า   4.   สายไฟฟ้า 
 5.   ปลัก๊ไฟฟ้า    6.   สวติช์ไฟฟ้า 
  7.   หลอดไฟฟ้า    8.   หลอดวทิย ุทรานซิสเตอร์ และช้ินส่วนวทิยุ 
 9.   ลูกถว้ยสายอากาศ   10. รีจิสเตอร์ 
 11. มูฟวิง่คอยล ์    12. คอนเดนเซอร์ 
 13. ขาหลอดฟลูออเรสเซ่น  14. เบรกเกอร์ 
วสัดุคอมพวิเตอร์ 
 1.   แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk หรือ Removable Disk) 
 2.   เทปบนัทึกขอ้มูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape หรือ Cartridge Tape) 
 3.   หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 
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 4.   ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบ Laser 
 5.   แผน่กรองแสง 
 6.   กระดาษต่อเน่ือง 
 7.   สายเคเบิล 
 8.   Light Pen 
 
ตัวอย่างส่ิงของซ่ึงตามปกติมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ยืนนาน แต่มีราคาหน่วยละ 
ไม่เกนิ 5,000 บาท 
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
 1.   สายอากาศหรือเสาอากาศวทิยหุรือเคร่ืองรับโทรทศัน์  
  2.   โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือกา้น 
 3.   หมอ้แปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down) 
 4.   ล าโพง 
 5.   ไมโครโฟน 
 6.   ขาตั้งไมโครโฟน 
 7.   ผงัแสดงวงจรต่าง ๆ 
 8.   แผงบงัคบัทางไฟ 
 9.   ไฟฉายสปอตไลท ์
 10. หวัแร้งไฟฟ้า 
 
วสัดุคอมพวิเตอร์ 
 1.   อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Memory Chip, Mouse, แผน่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card), Printer  
        Switching Box, Math Co-Processor, Cut Sheet Feeder 
 2.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจดัการระบบภาษาไทย โปรแกรมแอนต้ีไวรัส 
 
ตัวอย่างส่ิงของทีเ่ป็นครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
 1.   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า    2.   หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) 
 3.   เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า   4.   มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
 5.   เคร่ืองประจุไฟ    6.   เคร่ืองขยายเสียง 
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 7.   เคร่ืองบนัทึกเสียง    8.   เคร่ืองเล่นแผน่เสียง 
 9.   เคร่ืองรับวทิยุ    10. เคร่ืองส่งวทิย ุ
 11. เคร่ืองรับโทรทศัน์    12. เคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
 13. เคร่ืองวดัความถ่ีคล่ืนวทิยุ   14. เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมติั 
 
หลกัฐานการซ้ือ 
1. หลกัฐานการซ้ือจะตอ้งแสดงถึงความเป็นใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีท่ีเป็นฉบบัจริง 
  เท่านั้น ดงันั้นหากหลกัฐานการซ้ือแยกออกเป็นใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี นกัศึกษา 
  จะตอ้งยืน่หลกัฐานดงักล่าวทั้งสองใบ อยา่งไรก็ตามใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีท่ีอยู ่
  ในแผน่เดียวกนั สามารถใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั 
2. หลกัฐานการซ้ือจะตอ้งมีช่ือร้าน ท่ีตั้ง และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และท่ีส าคญัจะตอ้งมี 
  ลายมือช่ือของผูข้ายในหลกัฐานการซ้ือดว้ย 
3. ในรายการซ้ือจะตอ้งมีไม่เกิน 8 รายการ มีราคารวมเกิน 200 บาท และรายการท่ีซ้ือจะตอ้ง 
  มีราคาช้ินละไม่เกิน 5,000 บาท และรวมทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
              แลว้) 
4. นามผูซ้ื้อใหล้งเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เม่ือได้รับหลกัฐาน 
  แลว้ใหน้กัศึกษาลงช่ือโครงงานและช่ือของนกัศึกษาไวใ้นหลกัฐานการซ้ือ เพื่อสะดวกใน 
  การจ่ายเงินคืน 
5. วนัท่ีลงในหลกัฐานการซ้ือจะตอ้งเป็นวนัท าการ โดยอนุโลมใหว้นัเสาร์เท่านั้น การลงวนัท่ี 
  ซ้ือเป็นวนัอาทิตยห์รือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์จะท าใหห้ลกัฐานการซ้ือเป็นโมฆะ 
6. รายการวสัดุจะตอ้งไม่ข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข ในกรณีของอุปกรณ์ท่ีมีช่ือเป็นหมายเลข อาจเล่ียง 
  ไดโ้ดยใชอ้กัษรยอ่ท่ีแสดงถึงอุปกรณ์ช้ินนั้น เช่น 
  -  7805  ใหใ้ช ้ IC 7805 
  -  2SC3055 ใหใ้ช ้ TR 2SC3055 
7. ตวัเลขและตวัอกัษรท่ีแสดงจ านวนเงินในหลกัฐานการซ้ือจะตอ้งตรงกนั 
8. ในหลกัฐานการซ้ือตอ้งระบุราคาต่อหน่วยไวใ้หช้ดัเจน หากในใบเสร็จไม่มีช่องราคาต่อ 
  หน่วย นกัศึกษาตอ้งขอใหผู้ข้ายเขียนเพิ่มเติมให้ครบถว้น 
9. ถา้หลกัฐานการซ้ือหาย ใหน้กัศึกษาไปแจง้ความ แลว้น าใบแจง้ความไปร้องขอให้ผูข้าย 
  ออกหลกัฐานการซ้ือใหใ้หม่ 
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10. หลกัฐานการซ้ือจะตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แลว้ยืน่ต่อภาควชิาฯ พร้อมส าเนา 
   อยา่งชา้ท่ีสุดในวนัท าการแรกของวนัถดัจากวนัท่ีซ้ือ 
  หากหลกัฐานการซ้ือใดท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบน้ี ใหถื้อเป็นโมฆะ ถา้มีขอ้สงสัย
ใหป้รึกษาเจ้าหน้าที่ของภาควชิาฯ โดยตรง  
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