
บทที่ 1 
ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ 

 
           ปริญญานิพนธ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ การอ้างอิง ภาคผนวก และประวัต ิ

1.1 ส่วนน ำ 

 ส่วนน้ีรวมตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนือ้ความ  โดยมสี่วนประกอบและรายละเอียดเรียงตามล าดับต่อไปนี้ 

 1.1.1 ปกนอก  หมายถึง  หน้าที่มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระบุช่ือปริญญานิพนธ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือพร้อมนามสกุลของผู้เขียนปริญญานิพนธ์  และไม่ใช้ค าน าหน้านาม เช่น นาย  
นางสาว  นาง  โดยไม่ต้องเขียนคุณวุฒิใด ๆ ไว้ท้ายช่ือ เพราะรายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในประวัติผู้เขียนซึ่ง
อยู่ท้ายปริญญานิพนธ์ แต่หากมียศ  ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม  หรือสมณศักดิ์ก็ให้ใส่ไว้ด้วย  ปกนอกจะจัดท าเป็น
ปกแข็งสีน้ าเงิน ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและอักษรทุกตัวจัดท าเป็นสีทอง  
          การพิมพ์ช่ือปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  อักษรตัวแรกของค าแรกและของทุก ๆ ค าในช่ือปริญญานิพนธ์
ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่เสมอ  แต่บุพบท (Preposition)  สันธาน (Conjunction)  และค าน าหน้านาม  (Article)  
ไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่ เว้นแต่บุพบท  สันธาน  และค าน าหน้านามดังกล่าวจะเป็นค าแรกช่ือปริญญานิพนธ์
 1.1.2  สันปก ให้พิมพ์เฉพาะช่ือของผู้เขียนปริญญานิพนธ์  ช่ือปริญญานิพนธ์ภาษาไทย ช่ือย่อวุฒิ
การศึกษา และปีที่ปริญญานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  ช่ือปริญญานิพนธ์เป็นช่ือเดียวกับที่แสดงบนปกนอกและปกใน  ถ้า
ช่ือปริญญานิพนธ์มีความยาวเกินกว่าที่จะจัดระยะให้เหมาะสมกับสันปกได้   ให้ตัดทอนค าบางค าของช่ือปริญญา
นิพนธ์เดิมออกตามความเหมาะสมและต้องสื่อความหมายได้ใกล้เคียงกับช่ือเดิมมากท่ีสุด  สันปกจะให้จัดท าเป็นปก
แข็งสีเดียวกับปกนอก อักษรทุกตัวจัดท าเป็นสีทอง 
 1.1.3  รองปก  หมายถึง  กระดาษเปล่าที่คั่นอยู่ระหว่างปกนอกและปกใน และคั่ นอยู่ระหว่างประวัติ
ผู้เขียนกับปกหลัง 
 1.1.4  ปกในภาษาไทย  หมายถึง  หน้าที่มีรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกับปกนอก  แต่ไม่มีตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และพิมพ์ด้วยอักษรปกติที่ใช้พิมพ์ปริญญานิพนธ์   
 1.1.5  ปกในภาษาอังกฤษ หมายถึง หน้าท่ีมีข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายทุกอย่างเหมือนกับปกใน
ภาษาไทย   
 1.1.6  หน้าอนุมัติ   ให้ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การลงลายเซ็นของ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ดว้ยปากกาสีด าหรือน้ าเงินเท่านั้น ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้ใส่บรรทัดตอ่
อาจารย์ที่ปรึกษา การใส่ค าน าหน้าชื่อที่ปรึกษา มีข้อก าหนดดังนี้ 

1.1.6.1 กรณีที่ปรึกษามีต าแหน่งทางวิชาการให้ใช้ต าแหน่งทางวิชาการน าหน้า (ศาสตราจารย์, 
รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตามด้วยวุฒิระดับการศึกษา (ถ้ามี)  

1.1.6.2 กรณีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ให้ใช้ค าว่าอาจารย์น าหน้า ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีวุฒิ
ปริญญาเอกให้ใช้ค าว่า อาจารย์ ดร.  

1.1.6.3 กรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้ค าน าหน้าช่ือ (นาย, นาง, นางสาว) 
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1.1.6.4 กรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลภายนอก มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ใช้ “ดร.” 
น าหน้า 
 1.1.7  บทคัดย่อ  หมายถึง  ข้อความสรุปเนื้อหาปริญญานิพนธ์ที่ท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของปริญญา
นิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว บทคัดย่อต้องระบุถึงส่วนต่างๆดังนี้ 
  1.1.7.1  วัตถุประสงค์และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ 
  1.1.7.2  วิธีด าเนินโครงงาน รวมถึงเครื่องมือท่ีใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนและลักษณะ
ของกลุ่มที่ศึกษา 
  1.1.7.3  ผลของโครงงานหรือผลของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ  (ถ้ามี
การทดสอบ) 

หมำยเหตุ    บทคัดย่อท่ีดี 
      1. ไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษและต้องมี   

                       -  ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในปริญญานิพนธ์ 
                       -  ความสมบูรณ์ เช่น  ค าย่อ  ค าท่ีไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก และไม่จ าเป็นต้อง
อ้างเอกสาร  ยกตัวอย่าง  ยกข้อความ  สมการ  หรือภาพวาด  ค าส าคัญที่ใช้ในบทคัดย่อควรเป็นค าที่น ามาใช้ในการ
ท าดรรชนีเพื่อการสืบค้นได้  ( นักศึกษาสามารถใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป
มาเป็นแนวทางในการสะกดค า ) 
                  2.  ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมินไม่ควรมีการวิจารณ์ นอกจากรายงานผลของ
โครงงานหรือข้อมูลตัวเลขท่ีส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
                  3.  ความน่าอ่านและราบรื่น ควรค านึงถึงหลักการใช้ภาษาตามความเหมาะสม  

1.1.8 Abstract หมายถึง หน้าที่มีข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายทุกอย่างเหมือนกับบทคัดย่อ
ภาษาไทย 
 1.1.9 กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการด าเนิน
โครงงาน เพื่อเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผู้ เขียนปริญญานิพนธ์ควรถือปฏิบัติ  ให้พิมพ์
กิตติกรรมประกาศความยาวไม่เกิน 1 หน้า   
            1.1.10 สารบัญ หมายถึง รายการที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของปริญญานิพนธ์โดยเรียง
ตามล าดับเลขหน้า   
 1.1.11 สารบัญตาราง (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในปริญญานิพนธ์  
 1.1.12 สารบัญรูปหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพเล็ก 
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ท้ังหมดที่มีอยู่ในปริญญานิพนธ์  
 1.1.13 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนที่อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อต่างๆที่ใช้ใน
ปริญญานิพนธ์   
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1.2 ส่วนเนื้อควำม 
 แบ่งออกเป็น  3  ตอนคือ  บทน า  ตัวเรื่อง  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1.2.1 บทน า  กล่าวถึง  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์  สมมติฐาน (ถ้ามี) ข้อตกลง
เบื้องต้น  และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงงาน  รายละเอียดอื่นๆให้อยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 1.2.2 ตัวเรื่อง  เนื้อหาของตัวเรื่องปริญญานิพนธ์จะแบ่งออกเป็น 3 บท ในส่วนนี้ควรม ี
        1.2.2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานถึงทฤษฎีแนวคิด โครงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานท่ี
ศึกษา   

       1.2.2.2 วิธีการด าเนินงานโดยละเอียดว่ามีขั้นตอนในการท าอย่างไร  แต่ละขั้นตอนใช้เอกสาร  
ข้อมูล  หรือเครื่องมือประเภทใด  ชนิดใด  เอกสาร  ข้อมูล  หรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร  โดยวิธีใด   

       1.2.2.3 รายงานผลการด าเนินงาน    ในบางครั้งบทหลังนี้อาจแยกออกเป็น  2  บท  คือ  บทหนึ่ง
รายงานถึงวิธีการใช้เอกสาร  ข้อมูล  หรือเครื่องมือ และอีกบทหนึ่งเป็นการวิเคราะห์  รายงานผล   
 1.2.3 สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  เป็นตอนสรุปเรื่องราวของปริญญานิพนธ์ทั้งหมด  พร้อมทั้งช้ี
ถึงข้อจ ากัดของโครงงานในครั้งนี้ (ถ้ามี)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าโครงงานในขั้นต่อไป  ตลอดจนประโยชน์
ในทางประยุกต์ผลโครงงานท่ีได้    

หมำยเหตุ 
 การเรยีงล าดับของแตล่ะบทให้อยูใ่นดุลพินิจของแต่ละสาขาวิชา 

1.3 กำรอ้ำงอิง 
 ปริญญานิพนธ์แต่ละเรื่องจะต้องมีรายการอ้างอิง  ได้แก่   รายช่ือหนังสือ  สิ่งพิมพ์อื่น  ๆ  โสตทัศนวัสดุ  
ตลอดจนวิธีที่ได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการเขียนปริญญานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ  รายการอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง
และก่อนภาคผนวก   การลงรายการอ้างอิงให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่มีการอ้างอิงเนื้อหาปริญญานิพนธ์เท่านั้น   

1.4 ภำคผนวก 
 ภาคผนวก  หมายถึง  ข้อความที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนของเนื้อหา  เป็นส่วนเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ชัดเจนขึน้  เป็นข้อมูลที่ใช้เขียนปริญญานิพนธ์   แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง  หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่และ
พิมพ์ค าว่า   " ภาคผนวก "  อยู่กลางหน้ากระดาษ  ในกรณีที่มีหลายภาคผนวกให้ใช้เป็นภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  
ภาคผนวก … (เรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาไทย) 

1.5 ประวัติผู้เขียน 
 ให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ  ช่ือ-นามสกุล  พร้อมค าน าหน้า  นาย  นางสาว  นาง  ถ้ามี ยศ  ฐานันดร
ศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์  หรือต าแหน่งทางวิชาการ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย  พร้อมท้ัง  วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา
ย้อนหลัง 2 ระดับ สถานศึกษาและปีการศึกษาที่ส าเร็จ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า     
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ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ 

ขอบด้านบนของกระดาษ A4 

ขอบด้านซ้ายของกระดาษ A4 
ขอบด้านขวาของกระดาษ A4 

ขอบด้านล่างของกระดาษ A4 

3.81 ซม. 

3.81 ซม. 

2.54 ซม. 

2 
เลขหน้า 

2.54 ซม. 

2.54 ซม. 

กั้นหน้า 

กั้นหลัง 

หัวกระดาษ 

ท้ายกระดาษ 
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เครื่องเปลี่ยนถ่ำยและฟ้ืนฟูสภำพสำรท ำควำมเย็น R 12 
REFRIGERANT R12 RECOVERY AND RECYCLING MACHINE 

 
 

 
 

 

 กีรติ  รักเรียน 
 ขจรศักดิ์  เกิดวันด ี
 คมสัน  บุปผำ 
 
 
 
 
 

ปริญญำนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น 
พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
  

1. ให้เรียงล าดับชื่อผู้ท าปริญญานพินธ์ตามล าดับตัว
อักษรไทย 
2.  ให้จัดตัวอกัษรตัวแรกของชื่อและนามสกุลรวมกันยาว
ที่สุดไว้กึ่งกลางแล้วใช้ต าแหน่งของตัวอกัษรตัวแรกเป็น
เกณฑ์ในการตั้งแท็บย่อหนา้เพื่อที่จะใชพ้ิมพ์ชื่อผู้เขียนที่
เหลือ 

TH Sarabun PSK 
18 pt ตัวหนา 

ตัวอย่างปกนอก 

2.54 ซม. 

2.54 ซม. 

เว้น 2 บรรทัด 
TH Sarabun PSK  16 pt 

TH Sarabun PSK 
20 pt ตัวหนา 

ปีท่ีปริญญานิพนธ์เสรจ็สมบูรณ ์

ช่ือและนามสกลุเว้นระยะ 
2 ตัวอักษร 

จัดให้มีระยะหา่ง ก่อน-หลัง ช่ือ
ผู้ท าปริญญานิพนธ์เท่า ๆ กัน 

TH Sarabun PSK 
16 pt ตัวหนา 

2.54 ซม. 

ขอบด้านซ้ายของกระดาษ A4 
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ตัวอย่างสันปก 
 

2.54 ซม. 

กีรติ ขจรศักดิ์ คมสันต์          เครื่องเปลี่ยนถ่ำยและฟื้นฟูสภำพสำรท ำควำมเย็น R.12        วศ.บ. เครื่องกล    พ.ศ. 2548 
 

ปกนอกด้านหน้า ปกนอกด้านหลัง 

TH SarabunPSK 
16 pt ตัวหนา 

2.54 ซม. 
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ตัวอย่างปกในภาษาไทย 

 
 
 

 
เครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็น R 12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 กีรติ  รักเรียน 
 ขจรศักดิ์  เกิดวันดี 
 คมสัน  บุปผา 

 
 
 

 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1. ให้เรียงล าดับชื่อผู้ท าปริญญานพินธ์ตามล าดับ
ตัวอักษรไทย 
2.  ให้จัดตัวอักษรตัวแรกของช่ือและนามสกุล
รวมกันยาวที่สดุไว้ก่ึงกลางแล้วใช้ต าแหน่งของ
ตัวอักษรตัวแรกเป็นเกณฑ์ในการตั้งแท็บย่อหน้า
เพื่อท่ีจะใช้พิมพ์ช่ือผู้เขียนท่ีเหลือ 

TH Sarabun PSK 
16 pt  

3.81 ซม. 

2.54 ซม. 
 

ขอบด้านซ้ายของกระดาษ A4 
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ตัวอย่างปกในภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 

Refrigerant R12 Recovery and Recycling Machine 
 
 
 

 
 
 
 

 Keratee  Rukrean 
 Kajonsak Kerdwandee 
 Konson Bubpa 
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1. ให้เรียงล าดับช่ือผู้ท าปริญญานพินธ์ตามล าดับ
ตัวอักษรไทย 
2.  ให้จัดตัวอักษรตัวแรกของช่ือและนามสกุล
รวมกันยาวที่สดุไว้ก่ึงกลางแล้วใช้ต าแหน่งของ
ตัวอักษรตัวแรกเป็นเกณฑ์ในการตั้ง Tab ย่อหน้า
เพื่อท่ีจะใช้พิมพ์ช่ือผู้เขียนท่ีเหลือ 

TH Sarabun PSK 
16 pt  
 

3.81 ซม. 
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ตัวอย่างหน้าอนุมัต ิ
(ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

 

 
 
 
 

ใบรับรองปริญญำนิพนธ์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น 

    
หัวข้อปริญญานิพนธ์:  ..................................................................... 
จัดท าโดย: ………………………………………………….... 
สาขาวิชา:  .................................................................................  
ประธานที่ปรึกษา:  ......................................................................... 
  
 

ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 
     ........................................คณบดีคณะ..................... 
    (............................................) วันที่....เดือน.........พ.ศ...... 
 
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 
............................................. ประธานกรรมการสอบ  ............................................. ประธานที่ปรึกษา 
(...........................................)    (...........................................) 
............................................. กรรมการ 
(...........................................)     
............................................. กรรมการ  
(...........................................) 
............................................. กรรมการ    
(...........................................)      
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ตัวอย่างหน้าอนุมัต ิ
(มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

 

 
 
 
 

ใบรับรองปริญญำนิพนธ์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น 

    
หัวข้อปริญญานิพนธ์:  ..................................................................... 
จัดท าโดย: ………………………………………………….... 
สาขาวิชา:  .................................................................................  
ประธานที่ปรึกษา:  .........................................................................  
ที่ปรึกษาร่วม: ................................................................... ............ 
ทีป่รึกษาร่วม: ...............................................................................  

ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 
    ........................................คณบดีคณะ..................... 
    (............................................) วันที่....เดือน.........พ.ศ...... 
 
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 
............................................. ประธานกรรมการสอบ  ............................................. ประธานที่ปรึกษา 
(...........................................)    (...........................................) 
............................................. กรรมการ   ………………………………………. ที่ปรึกษา 
(...........................................)    (...........................................) 
............................................. กรรมการ   ………………………………………. ที่ปรึกษา 
(...........................................)    (...........................................) 
............................................. กรรมการ    
(...........................................) 
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ตัวอย่างบทคัดย่อ 
 

หัวข้อปริญญานิพนธ์        เครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็น R. 12 
จัดท าโดย                    กีรติ  รักเรียน   ขจรศักดิ์  เกิดวันดี   และคมสันต์  บุปผา 
ปีทีป่ริญญานิพนธ์ส าเร็จ พ.ศ. 2556 
สาขาวิชา                     วิศวกรรมเครื่องกล 
ที่ปรึกษา              อาจารย์สุเทพ  วัชราเรืองวิทย์ 
 อาจารย์ภานุ   ประทุมนพรัตน์ 
 
 

บทคัดย่อ 
  

                ปริญญานิพนธ์ครั้งนี้มีจุดประสงค์   เพ่ือประหยัดปริมาณการใช้สารท าความเย็นและลด
ปริมาณสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และเพ่ือประหยัดปริมาณการใช้สาร
ท าความเย็น R.12 ของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
               ตัวอย่างที่ใช้ในการท าโครงงาน  คือระบบปรับอากาศของรถระบบอีซูซุ รุ่น 2500 ดี.ไอ.  
เครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสารท าความเย็น  R.12  ประกอบด้วย   คอมเพรสเซอร์ขนาด 1  แรงม้า  
เครื่องแยกน้ ามัน  เครื่องกรองความชื้น  ชุดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลม  ชุดควบคุม
แรงดันและถังเก็บสารความเย็น  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  เมนนิโฟลด์เกจ  เครื่อง
ชั่งน้ าหนัก  และนาฬิกาจับเวลา 
                ผลของโครงงานพบว่า 
             1.  เครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็น R.12  สามารถฟ้ืนฟูสารท าความเย็น
กลับคืนมาเก็บไว้ในถังได้  81.25  เปอร์เซ็นตข์องสารท าความเย็นทั้งหมด  และสามารถน ากลับไปเติม
ให้กบัระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ได้อีก 
              2.  เครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็น  R.12  สามารถดูดสารท าความเย็น
ออกมาจากระบบเครื่องปรับอากาศได้จนเกือบเป็นสุญญากาศ  เป็นผลให้มีสิ่งเจือปนติดมากับสารท า
ความเย็นที่ฟ้ืนฟูได้เพ่ิมมากข้ึน 

ถา้ไม่มีท่ีปรึกษาร่วม ไม่
ตอ้งพิมพบ์รรทดัน้ี 

เวน้ 2 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 
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ตัวอย่าง Abstract 

Project Title Refrigerant R12 Recovery and Recycling Machine 
Proposed by Keratee Rukrean, Kajonsak Kerdwandee, 
 and Komson Bubpa  
Year 2013 
Department Mechanical Engineering 
Advisor Mr. Sutep Watchararuangwit  
 Mr. Panu Patumnopparut 
 

Abstract 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวอย่าง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

        ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  อาจารย์สุเทพ  วัชราเรืองวิทย์   
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซ่ึงกรุณาให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนควบคุมการท า
โครงงานจนประสบความส าเร็จ ผู้ท าโครงงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาส นี้  
               ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์  ผศ.สุรเชษฐ  รุ่งวัฒนพงษ์  และ
อาจารย์ภานุ  ประทุมนพรัตน์  ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งบุคคลที่
ปรากฏตามรายการอ้างอิงที่ผู้ท าโครงงานใช้อ้างอิง 
           ขอขอบพระคุณ คุณจิรศักดิ์  พูนสุข  ที่ได้อนุเคราะห์รถกระบะยี่ห้ออีซูซุ  2500  ดี. ไอ. 
และขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลที่ได้ให้ความสะดวกต่าง ๆ ตลอดเวลาในการท าโครงงาน 
            ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้       ผู้ท าโครงงานขอมอบเป็น
กตัญญุตาบูชาแด่  บิดามารดา  ครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 

                                               
 

    กีรติ   รักเรียน 
                                                                                                 ขจรศกัดิ์  เกิดวันดี 
                                                                                                 คมสันต์    บุปผา 

 
 
 

พิมพ์ชื่อนามสกุลผู้เขียนที่ยาวที่สุดให้ชิดกั้น
หลังแล้วใช้อักษรตัวแรกเป็นเกณฑ์ในการตั้ง
แท็บย่อหน้าในการพิมพ์ชื่อของผู้เขียนที่เหลือ 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 

เว้นระยะ 2 บรรทัด 
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ตัวอย่ำง 

 

      สำรบัญ 
            เว้น  1  บรรทัด 

  หน้ำ 
บทคัดย่อ  ………………………………………………………………………………….. ค 
กิตติกรรมประกำศ  ………………………………………………………………………… ง 
สำรบัญตำรำง  (ถ้ามี) ………………………………………………………………………. ช 
สำรบัญรูป (ถ้ามี) …………………………………………………………………………… ซ 
ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ (ถ้ามี) ………………………………………………………. ฌ 
  
บทที่   

1 บทน า   1 
 1.1 หัวข้อส าคัญ............................................... 1 
 1.2 หัวข้อส าคัญ………………………………………………………………………. 3 
      1.2.1 หัวข้อย่อย……………………………………………………………………… 3 
      1.2.2 หัวข้อย่อย……………………………………………………………………… 5 
 1.3 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 7 

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   10 
 2.1 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 10 
 2.2 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 13 
      2.2.1 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 13 
      2.2.2 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 16 
 2.3 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 25 

3 วิธีการด าเนินงาน   30 
 3.1 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 30 
 3.2 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 34 
      3.2.1 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 34 
      3.2.2 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 40 
 3.3 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 41 

 

ปรับให้ตรงกับตัวอักษร
แรกของหัวข้อส าคัญ 

ความกว้างของแถวตั้งเท่ากับความ
กว้างของเครื่องหมายดอกจันของ
อักษรแบบ TH SarabunPSK 16 pt  
จ านวนสี่ดอก นั่นคอื **** 

กว้างเท่ากับ *** 

สร้างตารางดังตัวอย่างเมือ่พิมพ์
สารบัญเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ท า
การซ่อนเสน้ตาราง 
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ตัวอย่ำง 

 

       สำรบัญ (ต่อ) 
            เว้น  1  บรรทัด 

บทที่  หน้า 
4 ผลการด าเนินงาน   44 
 4.1 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 44 
 4.2 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 51 
      4.2.1 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 51 
      4.2.2 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 60 
 4.3 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 79 

5 สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 85 
 5.1 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 85 
 5.2 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 87 
    5.2.1 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 87 
    5.2.2 หัวข้อย่อย  ……………………………………………………………………… 93 
 5.3 หัวข้อส าคัญ  ………………………………………………………………………. 105 
   

บรรณานุกรม  (ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หน้า 32) 111 
ภาคผนวก  ………………………………………………………………………………….. 117 

 ภาคผนวก ก (ถ้ามี)  ………………………………………………………………… 118 
 ภาคผนวก ข (ถ้ามี) …………………………………………………………………. 120 

ประวัติผู้เขียน ………………………………………………………………………………. 134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว้างเท่ากับ *** 

สร้างตารางดังตัวอย่างเมื่อพิมพ์สารบัญ  
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการซ่อนตาราง 
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ตัวอย่ำง 

 

       สำรบัญตำรำง 
            เว้น  1  บรรทัด 

ตำรำงท่ี  หน้า 
1.1 แสดง  …………………………………………………………………………… 2 
1.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 2 
1.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 3 
2.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 12 
2.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 15 
2.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 27 
2.4 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 30 
2.5 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 33 
3.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 45 
3.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 46 
3.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 50 
3.4 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 51 
ก.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 99 
ก.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 101 
ก.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 104 
ข.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 111 
ข.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 115 
ข.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สร้างตารางดังตัวอย่างเมื่อพิมพ์
สารบญั  เสร็จเรยีบร้อยแล้วให้
ท าการซ่อนตาราง 
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ตัวอย่ำง 

 

       สำรบัญรูป 
                       เว้น  1  บรรทัด 

รูปที่  หน้า 
1.1 แสดง  …………………………………………………………………………… 2 
1.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 2 
1.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 3 
2.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 12 
2.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 15 
2.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 27 
2.4 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 30 
2.5 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 33 
3.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 45 
3.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 46 
3.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 50 
3.4 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 51 
ก.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 99 
ก.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 101 
ก.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 104 
ข.1 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 111 
ข.2 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 115 
ข.3 XXXX  ……………………………………………………………………………………… 120 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สร้างตารางดังตัวอย่างเมื่อพิมพ์
สารบญั  เสร็จเรยีบร้อยแล้วให้
ท าการซ่อนตาราง 
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ตัวอย่ำง 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
                                  เว้น  1  บรรทัด 

สัญลักษณ์และค ำย่อ ควำมหมำย หน่วย 
   

รฟม องค์การรถไฟฟ้ามหานคร  
ครม คณะรัฐมนตรี  
ศรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
BOT Build Operate and Transfer  
ETA Express Transit Authority  

RC Dam Reinforced Concrete Dam  
WTO World Trade Organization  
V.I.P. Very Important Person  
NATO North Atlantic Treaty Organization  

F แรงกระท า N 
A พ้ืนที่รับแรง m2 

 ความเค้นตรง N/ m2 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างตารางดังตัวอย่างเมื่อพิมพ์
สารบญั  เสร็จเรยีบร้อยแล้วให้
ท าการซ่อนตาราง 
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ตัวอย่างส่วนเนื้อความ 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

/ 
/ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                ปัจจุบันมีสารท าความเย็น R 1334a มาทดแทนสารท าความเย็น R12  R22  และ R502
เพ่ือเลิกใช้หรือลดจ านวนสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน  (chlorofluorocarbon, CFC)  ดังนั้นจึงมีการ
รณรงค์ไม่ให้ปล่อยสารท าความเย็นออกสู่บรรยากาศ  จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ถือเป็นแรงจูงใจที่ท าให้
ผู้ท าโครงงานมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ผลิตเครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็น............. 
/ 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายฟื้นฟูสภาพสารท าความเย็น R12 
1.2.2 เพ่ือ.............................. 

/ 
1.3  ขอบเขต 

1.3.1 ออกแบบและสร้างเครี่องเปลี่ยนถ่ายและฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็น R12 
1.3.1.1  

1) หัวข้อย่อยระดับที่ 2 
ก) หัวข้อย่อยระดับที่ 3 

 /                         
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเย็นให้สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก 
1.4.2 .................................... 

 
 
 
 

 
 

1.8 ซม. 

เลขล าดับข้อ 0 ซม. Tab 0.58 ซม. 

1.8 ซม. เลขล าดับข้อ 1.8 ซม. Tab 2.8 ซม. 

เลขล าดับข้อ 2.8 ซม. Tab 3.8 ซม. 

เลขล าดับข้อ 3.8 ซม. Tab 4.2 ซม. 

เลขล าดับข้อ 4.2 ซม. Tab 4.7 ซม. 

จัดกลาง ที่ระยะ 5.08 ซม. 

เว้นบรรทัดขนาด  16 pt 2 บรรทัด 

เว้น 5.08 ซม.จาก
ขอบกระดาษ 
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ตัวอย่าง 
รายการอ้างอิงแบบนาม-ปี 

บรรณานุกรม 
 

ขจร  สุขพานิช. 2519.  ฐำนันดรไพร่.   กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน., 2519.  รวมบทควำมวิชำกำรด้ำน 
เศรษฐกิจและสังคม.  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และสุชาติ  สวัสดศิร,ี บรรณาธิการ.  2519.  ประวัติศำสตร์และนักประวัติศำสตร์ไทย. 
กรุงเทพมหานคร:  ประพันธ์สาส์น. 

แน้ช .  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ, แดน;  และไพรซ,์โรเบิรต์  อี. 2516.  มหำวิทยำลัยกับชุมชนเมือง.  แปลโดย 
 อัปสร ทรัยอัน และคนอื่นๆ.  กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา. 
ประพัฒน์  ตรีนรงค.์ 2516.  พระประวัติและงำนสมเด็จฯ  กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ.   พิมพ์ครั้งท่ี  2.   

นครกรุงเทพธนบุร:ี แพร่วิทยา.   
ไพฑูรย์  มีกุศล. 2517.  กำรปฏิรูปกำรปกครองมณฑลอสีำน พ.ศ. 2436-2453.  เอกสำรกำรนิเทศกำร 

ศึกษำ. ฉบับท่ี 149.  กรุงเทพมหานคร: หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมการฝึกหดัคร.ู  
วิจิตรวาทการ, หลวง. 2498-2501.   ศำสนำสำกล เปรียบเทียบศำสนำ ลัทธิ และปรัชญำต่ำงๆ ทั่วโลก.  5   

เล่ม.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  พระนคร:  โรงพิมพ์ ส. ธรรมภัคด.ี 
สมบูรณ์   ไพรินทร.์ (ม.ป.ป.)  บันทึกเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองต้ังแต่  24  มิถุนำยน  2475 ถงึ  25  ธันวำคม   

2515.  2 เลม่. (ม.ป.ท.) 
 
College bornd seniors, 1979.  Princeton, NJ: College Board Publications.  
Elliott, H., 1985.  Public personnel administration: A value perspective.  Reston, VA: 
            Reston Publishing. 
Fonrana, D. Jr., 1985.  Classroom control: Understanding and building classroom behavior.   

London: The British Psychological Society. 
Katz, W. A., 1974.  Introduction to reference work. 2 Vols.  2nd Ed.  New York: McGraw-Hill. 
Letheridge, S., and Common, C.R., eds., 1980.  Bilingual education: Teaching English as a  

second language. New York: Prager. 
Thailand, Office of the National Education Commission. 1977.  A research report on higher  

education system: A case study of Thailand. Bangkok: Office of The National  
Education Commission. 
  

 

เว้น 1 บรรทัดขนาด  16 pt 

1.27 ซม. 
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ตัวอย่างภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                    

ภาคผนวก 
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ตัวอย่าง 
 

ภาคผนวก ก 
 

ค่าท่ีใช้อ้างอิงส าหรับสารท าความเย็น R 12 
 
ตารางที่ ก.1  แสดงอุณหภูมิและความดันของสารท าความเย็น R 12 
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ตัวอย่าง 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล              นายกีรติ   รักเรียน 
วัน-เดือน-ปีเกิด            8  กุมภาพันธ์  2519 
ที่อยู่                        151  หมู่ที่ 3  ต.  เมือง  จ.  สุโขทัย  64000 
สถานที่ท างานปัจจุบัน 
ประวัติการศึกษา 
 
                
              ปวส.           สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 
              ปวช.         วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab ที่ 4 ซม. 

Tab ที่ 1.75 ซม. 
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บทท่ี 2  
กำรพิมพ์ปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อให้ปริญญานิพนธ์มีรูปแบบเดียวกัน  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  และถูกต้องตามหลักการเขียน
ปริญญานิพนธ์  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักการตา่ง ๆ ในคู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์เล่มนี้อย่างเครง่ครัด  คู่มือ
การพิมพ์ปริญญานิพนธ์นี้กล่าวถึง  การพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตัวพิมพ์   กระดาษที่ใช้พิมพ์  ระยะ
ขอบกระดาษ  ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร  การล าดับหน้าและต าแหน่งหน้า การย่อหน้า การตัดค าและการจัด
ข้อความ  การแบ่งบทและหัวข้อในบท การตั้งช่ือ  ตาราง  รูปภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  และกราฟ  และการตั้งช่ือ
สมการตามล าดับ 

2.1 กำรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 การพิมพ์ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ให้ใช้การพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Word  Pages  
LibreOffice Writer หรืออื่น ๆ ที่สามารถตั้งค่า ตัวพิมพ์   กระดาษที่ใช้พิมพ์  ระยะขอบกระดาษ  ตัวอักษรและ
ขนาดตัวอักษร  การล าดับหน้าและต าแหน่งหน้า การย่อหน้า การตัดค าและการจัดข้อความ ได้ตามที่ก าหนด 

2.2 ตัวพิมพ์ 
 ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์  (Laser printer) คุณภาพพิมพ์ต้องแบบ Letter Quality ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ต้อง
เป็นสีด า  คมชัด  สะดวกแก่การอ่าน  และใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 

2.3 กระดำษท่ีใช้พิมพ์ 
  ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด  ไม่น้อยกว่า 70 gram ให้ใช้เพียงหน้าเดียว 

2.4 ระยะขอบกระดำษ 
 ให้เว้นระยะขอบด้านบนหรือหัวกระดาษไว้  3.81  ซม. เว้นระยะขอบด้านซ้ายหรือขอบในของสันปกไว้  
3.81 ซม.  (ระยะขอบด้านซ้ายนี้ได้รวมระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือไว้แล้ว)  เว้นระยะขอบด้านขวาหรือขอบ
นอกไว้  2.54 ซม.  และเว้นระยะจากขอบท้ายกระดาษเท่ากับ  2.54 ซม.   

2.5 ตัวอักษรและขนำดตัวอักษร 
 ให้พิมพ์ข้อความภาษาไทยด้วยแบบตัวอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด  16 pt  ตัวธรรมดา และพิมพ์
ข้อความภาษาอังกฤษด้วยแบบอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด  16 pt  ตัวธรรมดา ในส่วนการพิมพ์ค าบรรยายใน
รูปภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  กราฟ  ฯลฯ  สามารถใช้ขนาดแบบอักษรเล็กกว่าที่ก าหนดแตต่้องสามารถเหน็รายละเอยีด
ได้ครบถ้วนด้วยสายตาปกติ 
 ตั้งย่อหน้าในโปรแกรม  Microsoft  word  เป็นแบบกระจายแบบไทย  และตั้งระยะห่างบรรทัดเป็น  
1  บรรทัด   
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2.6 กำรล ำดับหน้ำและต ำแหน่งเลขหน้ำ 
 2.6.1  การล าดับหน้าส่วนน าทั้งหมด   ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดบัพยัญชนะในภาษาไทย คือ ก  ข  ค.... 
ในต าแหน่งด้านบนขวาของหน้า แบบอักษรให้ใช้แบบเดียวกับท่ีใช้ในส่วนเนื้อความโดยเริ่มนับตั้งแต่ ปกในภาษาไทย
และไม่พิมพ์ตัวอักษรล าดับหน้าของปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ  หน้าอนุมัติ   สารบัญหน้าแรก  สารบัญ
ตารางหน้าแรก (ถ้ามี)  สารบัญรูปหน้าแรก (ถ้าม)ี  แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 2.6.2  การล าดับหน้าของส่วนเนื้อความ  ให้ใช้ตัวเลข  1    2   3 ....  เรียงตามล าดับในต าแหน่งด้านบน
ขวาของหน้า   แบบตัวอักษรให้ใช้แบบเดียวกับที่ใช้ในส่วนเนื้อความ  และไม่พิมพ์เลขหน้าของหน้าแรกของบททุก
บท  หน้าแรกของรายการอ้างอิง  หน้าแรกของแต่ละภาคผนวก  และประวัติผู้เขียน  แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไป
ด้วย ก าหนดให้ตั้งเป็นแบบอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด  16 pt.   

2.7. กำรย่อหน้ำ 
 ควรย่อหน้าทุกครั้งเมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่  โดยให้ย่อหน้าเป็นระยะ  1.8 ซม.  จากขอบด้านซ้ายของกั้นหน้า   
 
2.8. กำรตัดค ำและกำรจัดข้อควำม 
 2.8.1  ควรจัดรูปแบบของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าในรูปแบบกระจายแบบไทย และไม่ควรตดัค าระหว่าง
บรรทัด  ถ้าพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกค านั้นท้ังค าไปพิมพ์ในบรรทัดถัดไป  ไม่ควรตดัท้ายของค าไป
พิมพ์ในบรรทัดใหม่   ถ้าจ าเป็นต้องตัดค าระหว่างบรรทดัให้ใช้เครื่องหมายยตัิภังค์ “-”  ใส่ไว้ท่ีท้ายค าส่วนแรกซึ่ง
แสดงอยู่คนละบรรทัดกับส่วนหลัง 

2.8.2 ในกรณีที่มีบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าสุดท้ายล้นไปหน้าถัดไป   ให้ตัดบรรทัดของย่อหน้าสุดท้ายนี้
อย่างน้อยสองบรรทัดไปพิมพ์ไว้ในหน้าถัดไป 

2.8.3 ในกรณีที่ต้องพิมพ์ย่อหน้าสุดท้ายใกล้กับบริเวณกั้นกลาง ย่อหน้านั้นจะต้องมีอย่างน้อย 2 บรรทัด
ส่วนบรรทัดท่ีเหลือให้พิมพ์ในหน้าถัดไป 
          2.8.4 การเว้นระยะพมิพ์ (Spacing) 
         2.8.4.1 เว้นระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดหนึ่งช่วงบรรทัดพิมพเ์ดีย่ว ยกเว้นท่ีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

        2.8.4.2 เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายจลุภาค (comma) “,” และเครื่องหมายอัฒภาค 
(Semicolon) “;” 
                    2.8.4.3 เว้นสองช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค (Full stop) เครื่องหมายทวิภาคหรือ จดุคู
(colon) เครื่องหมายปรัศนี (question mark) และเครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation mark) ยกเว้นกรณีหลังช่ือ
ย่อ (initial) ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร  
                    2.8.4.4 การเว้นวรรคระหว่างค าให้เว้น 1 ตัวอักษรขนาดธรรมดา   การเว้นวรรคระหว่างประโยค
ให้เว้น 2 ตัวอักษรขนาดธรรมดา (อาจมากกว่านี้ได้เมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความแบบชิดขอบ) 
                    2.8.4.5 นอกจากข้อ 2.8.4.1 – 2.8.4.4 ให้ดูตัวอย่างการเว้นระยะพิมพ์ในหลักเกณฑก์ารใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ ของราชบัณฑติยสถาน 
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2.9 กำรแบ่งบทและหัวข้อในบท 
 2.9.1  บท เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท  (ให้ใช้เลขอารบิก)  ให้พิมพ์ค าว่า 
"บทที่"  ไว้ตรงกลางสุดของหน้ากระดาษ  แล้วตามด้วยเลขประจ าบทเช่น "บทที่ 1"  ส่วน "ช่ือบท" ให้พิมพ์ไว้ตร ง
กลางหน้ากระดาษเช่นกัน  ช่ือบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัดให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม  โดยพิมพ์ลงมา
เป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว   
 2.9.2  หัวข้อส าคัญ  หมายถึง  หัวข้อที่ใช้ล าดับเรื่องในแต่ละบท  ให้พิมพ์ชิดกั้นหน้าด้วยตัวอักษรตัวหนา 
เช่น บทที่ 1 มีหัวข้อส าคัญดังนี้  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์  สมมติฐาน (ถ้ามี) ข้อตกลง
เบื้องต้น  และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  และนิยามศัพท์เฉพาะ  เป็นต้น  ล าดับ
ของหัวข้อย่อยจะมีเท่าไรก็ได้แต่ควรจัดให้ไม่เกิน 5 ล าดับ  การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในเรื่องของการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการค้นหา  หรืออาจใช้เพื่อล าดับความส าคัญของเนื้อหา 
เช่น หัวข้อแรกเป็นเนื้อหาที่เกิดก่อนหรือเป็นพื้นฐานของหัวข้อหลัง  หัวข้อย่อยจะประกอบด้วยเนื้อความตั้งแต่ 1 
ย่อหน้าข้ึนไป 
 การพิมพ์หัวข้อส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ  อักษรตัวแรกของค าแรกและของ ทุก  ๆ ค าไว้ในหัวข้อส าคัญ
เหล่านี้ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอ  แต่บุพบท  สันธาน  และค าน าหน้านามไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่  
เว้นแต่บุพบท  สันธาน  และค าน าหน้านามดังกล่าวจะเป็นค าแรกของหัวข้อส าคัญนั้น 

 ปริญญานิพนธ์ท่ีดีควรแบ่งออกเปน็  5  บทและมีหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี ้

 1. บทที่ 1 บทน า 
                   1.1   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   
                   1.2   วัตถุประสงค์ 
                   1.3   สมมติฐาน (ถ้ามี) 
        1.4   ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
                   1.5   ขอบเขต 
                   1.6   ตัวแปรที่ศึกษา (ถ้ามี) 
                            1.6.1   ตัวแปรต้น 
                            1.6.2   ตัวแปรตาม 
                   1.7   ประโยชน์ท่ีได้รับ 
                   1.8   นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
 2.  บทที่ 2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ( แบ่งหัวข้อเองตามความเหมาะสม) 
            3.  บทที่ 3  วิธีการด าเนินงาน 
            4.  บทที่ 4  ผลการด าเนินงาน 
            5.  บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
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2.10 ตำรำง  รูปภำพ  แผนที่  แผนภูมิ  และกรำฟ 
 ตารางจะต้องประกอบด้วยล าดับที่ของตาราง  (เฉพาะกรณีที่น าเอาตารางมาจากแหลง่อื่น)  โดยใช้รูปแบบ
การอ้างอิงต่อท้ายช่ือตาราง (ดูรายละเอียดการอ้างอิงในบทท่ี 3)  แต่ถ้าผู้เขียนปริญญานิพนธ์เป็นผู้สร้างขึ้นเองก็ไม่
ต้องระบุท่ีมา โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันท้ังหมด 
 กรณีที่ตารางนั้นมีความยาวมากจนท าให้ไม่สามารถบรรจุในหน้าเดียวได้  ให้พิมพ์ส่วนท่ีเหลือในหน้าถัดไป
แต่ต้องมีข้อความอยู่อย่างน้อย  2  บรรทัด  และให้พิมพ์หัวตาราง  ล าดับที่  แล้วตามด้วยค าว่า "(ต่อ)"  เช่น  ตาราง
ที่  1  (ต่อ) 
 กรณีที่ข้อความของตารางพิมพ์สิ้นสุดที่บรรทัดสุดท้ายพอดี  และจ าเป็นต้องอ้างอิงถึงที่มาของตารางใน
หน้าถัดไป  ให้ยกข้อความบางส่วนของตารางไปรวมไว้ในหน้าถัดไปอย่างน้อย  2  บรรทัด  โดยปล่อยให้มีที่ว่างหน้า
เดิม 
 ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของหน้ากระดาษปริญญานิพนธ์  โดยอาจวางตารางในแนวตั้งหรือ
แนวนอนให้หัวของตารางเข้าหาสันปก  ส าหรับตารางขนาดใหญ่ควรลดขนาดด้วยเครื่องถ่ายเอกสารหรือวิธีอื่นใด
ตามความเหมาะสม  แต่จะต้องชัดเจนพอจะอ่านได้ง่าย ด้วยสายตาปกติ 
 การตั้งช่ือตารางหรือรูปและหมายเลขก ากับให้ปฏิบัติตามดังนี้ 
  2.10.1  ขนาดอักษรที่ใช้แสดงช่ือตารางหรือรูปภาพ   หมายเลขก ากับให้ใช้ขนาดและแบบอักษร
เดียวกันกับท่ีใช้พิมพ์ส่วนข้อความ 
                2.10.2  หมายเลขของรูปภาพ  ตาราง  แผนภาพ  และกราฟ  จะต้องตรงกับบทนั้น ๆ เช่น รูปที่ 
3.4 หมายความว่าเป็นรูปที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 3  และเป็นรูปที่ 4  และไม่ควรมีทศนิยมเกิน 1 จุด  ถ้ามีภาพย่อยก็ให้
ก าหนด (ก) (ข)......  ขึ้นตามหลัง เช่น รูปที่ 3.4 (ก)  รูปที่ 3.4 (ข)  เป็ นต้น  ต่อจากหมายเลขก ากับตารางหรือ
รูปภาพให้พิมพ์ข้อความบรรยายประกอบด้วยว่า   เป็นตารางแสดงอะไร  หรือเป็นรูปภาพแสดงอะไร 
                2.10.3  ถ้าเป็นภาพ  แผนภาพ  แผนที่  หรือแผนภูมิ  ให้ใช้ค าว่า "รูปที่"  ถ้าแสดงในลักษณะ
เป็นตารางให้ใช้ค าว่า "ตารางที่"  หลังค าว่า "รูปที่"  หรือ "ตารางที่"  ให้เว้นวรรค  1   ตัวอักษรแล้วตามด้วย
หมายเลขก ากับ  หลังหมายเลขก ากับให้เว้นวรรค  2  ตัวอักษรแล้วตามด้วยข้อความบรรยาย  ถ้าเป็น รูป ตาราง 
แผนที่ แสดงอยู่ในส่วนของภาคผนวก  หลังค าว่า "ตารางที่"  หรือ "รูปที่"  ให้ตามด้วยตัวอักษรย่อ "ข."  หมายถึง  
ภาคผนวก ข เช่น "ตารางที่ ค.99"  หมายถึงตารางที่99 ในภาคผนวก ค หรือ "รูปที่ ก.13"  หมายถึง  รูปที่ 13 ใน
ภาคผนวก ก 
                 2.10.4  ช่ือตารางให้พิมพ์ชิดกั้นหน้าและอยู่ส่วนบนตารางแล้วไม่ต้องเว้น  1  บรรทัดระหว่าง
ตารางกับช่ือตารางและช่ือรูปให้อยู่กึ่งกลางหน้าและอยู่ส่วนล่างของรูปแล้วเว้น  1  บรรทัด  ระหว่างรูปกับช่ือรูป  
ถ้าช่ือตารางหรือรูปยาวเกิน  1  บรรทัด  ให้ตัดทอนข้อความไปไว้ในบรรทัดท่ีสองและให้พิมพ์ค าแรกตรงกับตัวอักษร
ตัวแรกของช่ือตารางหรือข้อความบรรยายรูป 
                 2.10.5  ตาราง  รูป  แผนภาพ  หรือแผนที่  ท่ีน ามาจากแหล่งอื่นซึ่งผู้เขียนไม่ได้สร้างขึ้นเอง เช่น  
น ามาจากหนังสือ  เอกสารของหน่วยงานราชการ  จะต้องมีอ้างอิงที่มาทุกครั้ง  ถ้าเป็นตารางให้แสดงที่มา (หรือ
หมายเหตุของตาราง)  ไว้ที่มุมล่างซ้ายของตารางนั้น ๆ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัดจากตาราง  ถ้าเป็นรูปให้แสดงการ
อ้างอิงต่อท้ายช่ือรูป  โดยมีรูปแบบการอ้างอิงตามบทที่  3  และการอ้างอิงนี้จะต้องลงรายการในรายการอ้างอิงด้วย 
ดังแสดงในตัวอย่าง 
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รูปที่ 3.1   แสดงการตอกเสาเข็ม 
 
ตารางที่  3.8  ส่วนแบ่งการด าเนนิธุรกิจดอกหญ้าแฟรนไซส์                      

             การลงทุนของดอกหญ้าแฟรนไซส ์             กรุงเทพ         ต่างจังหวัด 
 1.  FRANCHISE  FEE 

 2.  ค่าประกันสญัญาคืนเมื่อครบสญัญาพร้อมดอกเบี้ย 
 3.  เฟอร์นิเจอร์ 
 4.  P.O.S. 

 5.  ค่าประกันสินค้า 

400,000 
300,000 
500,000 
300,000 
400,000 

400,000 
300,000 

1,000,000 
300,000 
400,000 

                                       รวม 1,900,00 2,800,000 
ที่มา:  เอกสารราคากลาง กระทรวงพาณิชย์, 2534: 23 
    

 

 
                               รูปที่ 3.2  แผนภูมิแสดงเหตผุลที่มปีฏิบัตติามข้อก าหนด มอก.  18000 
                                            เปรียบเทียบตามมูลค่าที่ต่างกนั (พันกรม, 2541: 345) 
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2.11 กำรพิมพ์ชื่อวิทยำศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศด้วยภำษำไทย 
 การพิมพ์ช่ือวิทยาศาสตร์ของ  จุลชีพ  พืช  สัตว์  ให้ใช้ประมวลนามศาสตร์สากล (International Code 
of Nomenclature)  คือ  ท าให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรหรือข้อความอื่น ๆ โดยขีดเส้นใต้  หรือพิมพ์ด้วยตัวเอน  
ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม  binomial system  คือ ประกอบด้วย 2 ค า  ค าแรกเป็นช่ือ Genus  ขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรใหญ่  ค าหลังเป็น Specific epithet  เขียนห่างจากค าแรกเล็กน้อย  และขึ้นต้นด้วยอักษรเล็ก ท้ายช่ือ
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์มักมีชื่อของบุคคลแรกที่ก าหนดช่ือและค าบรรยายของสิ่งมีชีวิตที่ก ากับอยู่ด้วย  ซึ่งของบุคคล
มักจะใช้เฉพาะช่ือสกุลเท่านั้น  ถ้าเป็นช่ือผู้ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้วจะใช้ช่ือย่อเช่น Linnaeus  ย่อ
เป็น  Linn. หรือ  L.  ในบางครั้งมีผู้ก าหนดช่ือถึง  2  คน  ก็ให้ใส่ทั้ง 2  ช่ือ  ดังตัวอย่าง 

 2.11.1  จุลชีพ               Escherichia coli 
                                 Bacillus subtilis 
                                 Azospirillum brasilense 
 2.11.2   พืช  เช่น        Qryza sativa L.  (ข้าว) 
                                             Zea mays L. (ข้าวโพด) 
                                              Aglaia odoraia. (ประยงค์) 
            2.11.3   สัตว์ เช่น       Crossrstrea commercialis lredale & Roughly (หอยนางรมปากจีบ) 
                                              Spiella inermis Ferussac & d Orbigny (ปลาหมึกกระดองก้นไหม้) 

 ค าที่เป็นช่ือเฉพาะในภาษาต่างประเทศ  เช่น ช่ือคน ช่ือสถานท่ี ให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยโดยไม่ต้อง
วงเล็บภาษาต่างประเทศนั้นๆ ต่อท้าย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดยราชบัณฑิตสถานก็ให้ใช้
ตามนั้น  โดยปกติถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทย  ให้แปลเป็นภาษาไทยแล้วใหว้งเล็บต่อท้าย
ภาษาเดิมนั้น  โดยให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของภาษาเดิมไว้ด้วยอักษรตัวเล็ก  เช่น  แรงกระท า (applied force) ไม่
ควรใช้ค าทับศัพท์ถ้าหากสามารถหาค าที่รากศัพท์เป็นภาษาไทยแทนได้  ในกรณีที่ไม่สามารถหารากศัพท์ที่เป็น
ภาษาไทยก็ให้อนุโลมให้พิมพ์ภาษาเดิมแทรกกลางระหว่างประโยคภาษาไทยได้  แต่ต้องเว้นวรรคคั่นระหว่างภาษา
ทั้งสอง  และให้พิมพ์ตัวอักษรแรกด้วยอักษรตัวเล็ก                                

 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทย  ไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์ก ากับเสียงสูงต่ า เช่น 
                 Technology             เป็น              เทคโนโลย ี      
                      Hypergraph                    เป็น                   ไฮเพอร์กราฟ         

     ค าที่เป็นพหูพจน์ไมเ่ติม "ส" หรือ "ส์" ในภาษาไทย เช่น 
                        Integrals                        เป็น                   อินทิกรัล 
                      Semigroups                    เป็น                   เซมิกรุป 
                      Games                           เป็น                   เกม 
                                         ยกเว้นค านามที่เป็นช่ือเฉพาะเช่น 
                        SEAGAMES                     เป็น              ซีเกมส ์
                       THAI AIRWAYS                เป็น               ไทยแอร์เวส ์
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                       NEW YORK TIMES           เป็น               นิวยอร์ก  ไทมส์                                

2.12 หน่วยและมำตรฐำน  
 ให้ใช้หน่วยระบบสากล  (International System of Units, SI) กับการค านวณและการวัดต่าง ๆ ในงานเขียน
ปริญญานิพนธ์ นักศึกษาอาจจะอ้างถึงการแปลงหน่วยได้   และหน่วยที่นิยมใช้กันทั่วไปอาจจะวงเล็บระบุตามหลัง
หน่วย SI ก็ได้  เช่น  10 kN (1 ton) 

2.13 กำรพิมพ์สมกำรและกำรต้ังชื่อ 
 การตั้งช่ือสมการให้ปฏิบัตดิังนี้  
            2.13.1 แบบอักษรที่ใช้แสดงช่ือสมการและหมายเลขก ากับสมการ ใหป้รับแบบอักษรเป็นแบบ
อักษรที่ลักษณะใกล้เคียงและเหมาะสมกับสมการ 
  2.13.2  ช่ือสมการไม่ต้องมีค าว่า  “สมการ” แต่ให้มีหมายเลขก ากับการแสดงด้วยเลข 2 ตัวคั่น
ด้วยจุดทศนิยม เช่น สมการ 3.4 ตัวเลขแรกบอกบททีส่มการแสดงอยู่ และตัวเลขหลังบอกล าดับท่ีของสมการว่าเป็น
ล าดับที่เท่าไรในบทที่ 3    

 f g
d

hj


   3.4 

 3 5
6 12y x

x
     3.4(ก) 

                                                                                   
                  2.13.3  เลขก ากับสมการไม่ควรมจีุดทศนิยมเกิน  1  จุด ถ้ามสีมการย่อยให้ใช้ (ก)  (ข) ....  
ตามหลังเลขสมการ  เช่น  สมการ 3.4 (ก) 
                  2.13.4  จะต้องพิมพ์ช่ือสมการต่อท้ายสมการในบรรทดัเดียวกัน  และให้พิมพ์ตัวอักษรสุดท้าย
ของช่ือสมการติดกับก้ันหลังของหน้ากระดาษ 
                  2.13.5  การพิมพ์สมการและสญัลกัษณ์ที่ใช้ในสมการจะต้องถูกต้องตามหลักคณติศาสตร์ เช่น 
                                  
                                                  a = b/c    และ   d = (f+g)/(hj) 
                ควรพิมพ์เป็น 

b
a

c
  และ f g

d
hj


  

                 และจัดให้เครื่องหมายเท่ากับของทุก ๆ สมการที่ต่อเนื่อง ตรงกัน โดยให้พิมพ์สมการด้วย  Microsoft 
Equation ซึ่งอยู่ใน  Microsoft Word  หรือโปรแกรมเฉพาะที่สามารถพิมพ์สมการได้ 
  2.13.6  เมื่อมีการใช้สัญลักษณ์เป็นครั้งแรกในสมการจะต้องมีการอธิบายถึงสัญลักษณ์  โดย
ขึ้นต้นด้วยค าว่า "เมื่อ"  แล้วข้ึนบรรทัดใหม่  ย่อหน้าแล้วพิมพ์สัญลักษณ์คั่นด้วยค าว่า "แทน"  แล้วพิมพ์ค าอธิบายต่อ
ด้วยจุลภาค  เว้นวรรค  1  ตัวอักษรแล้วพิมพ์หน่วยของสัญลักษณ์นั้น เช่น 
 

 F

A
    2.1 
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เมื่อ 
   แทน ความเค้น, N/mm2 
 F  แทน แรงตั้งฉาก, N 
 A แทน พื้นที่รับแรง, mm2 
ไม่พิมพ์เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายเท่ากับในสมการ 
        13.7  ถ้าในเนื้อหามีการอ้างอิงถึงสมการ  ให้ระบุว่าเป็นสมการที่เทา่ใดด้วยค าว่า  "สมการ"  
เว้น  1  วรรคแล้วตามด้วยเลขก ากับสมการ เช่น  สมการ 4.7 
                 13.8 ถ้าน าสมการจากแหล่งอื่นจะต้องมีการอ้างอิงถึงที่มา โดยอ้างอิงนี้จะระบุในส่วนเนื้อหาที่มี
การกล่าวถึงสมการ เช่น "....ดังแสดงในสมการ 4.8 (นาวิน, 2542)" และการอ้างอิงนี้จะต้องลงในรายการอ้างอิงด้วย 

2.14 กำรอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงในการเขียนปริญญานิพนธ์ก าหนดใหอ้้างอิงแบบนาม-ปี โดยศึกษาการอ้างอิงในบทที่ 3 และใช้
วิธีการอ้างอิงนัน้ตลอดทั้งปริญญานิพนธ์ 

2.15 แบบสอบถำม 
             แบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจ  จะต้องออกแบบถูกหลักการส ารวจด้วยแบบสอบถาม  (หารายละเอียด
เพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง)  โดยมีการทดลองส ารวจ (Pilot test) และตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจ
จริงจะต้องน ามาแสดงไว้ในส่วนของภาคผนวก (ให้เว้นว่างส่วนที่ เป็นช่องว่างส าหรับการตอบ) ข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจจะต้องน ามาสรุปในลักษณะของตารางหรือแผนภาพที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่เยิ่นเย้อ จัดแสดงไว้ในส่วน
ของเนื้อความหรือในส่วนของภาคผนวกก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยไม่ต้องน าเอาแบบสอบถามที่ผู้กรอกตอบ
ทั้งหมดมาลงในปริญญานิพนธ์ 


