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บทที่ 1 
คําแนะนําและขอปฏิบัติ 

 
1.  คํานิยามของโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

โครงงาน/ปญหาพิเศษ  เปนผลการศึกษาคนควาวจิัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจะ
ทําในภาคเรียนสุดทายของการเรียนการสอน จัดเปนการวิจัยขัน้พื้นฐานที่สําคัญ  โดยจะมีการรวบรวม
เรียบเรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ แลวนํามาวิเคราะห
และเรียบเรยีงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่ออนุมตัิปริญญาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร  
   
2.  ความสาํคัญของโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

 2.1 เปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 2.2  เปนดัชนีบงชี้คุณภาพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 2.3  เปนหลักฐานแสดงถึงความสามารถและความวิ ริยะอุตสาหะของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 

3. วัตถปุระสงคของการทํา โครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

3.1 เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ ใหมีความรูในการวเิคราะหปญหา 
มีการวางแผนปฏิบัติงาน เพือ่ใหงานสําเร็จ  เปนการเพิ่มประสบการณในการทํางานใหกับนักศกึษา 
 3.2 ฝกใหนกัศึกษามีความรบัผิดชอบ  ทําใหเกิดความสัมพันธอันดรีะหวางผูเรียนกับผูสอน
หรืออาจารยทีป่รึกษา สงเสริมการทํางานเปนกลุม 
 3.3 ใหนกัศกึษารูจักวางแผนการทดลองอยางงาย เปนแนวทางที่จะนําไปพฒันาวิชาการใน
โอกาสตอไป เพราะงานวิจัยเปนประโยชนตอการพัฒนาอยางมาก 

4.  ลักษณะของโครงงาน/ ปญหาพิเศษท่ีมีคุณภาพ 

การจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน/ ปญหาพิเศษในทุกหลักสูตร ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปนสิ่ง
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บงชี้ถึงคุณภาพ ความสามารถและความประณีตของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกลาว ดังนั้น หาก
นักศึกษาผลิตผลงานโครงงาน/ ปญหาพิเศษที่มีคุณภาพ เชน กอใหเกิดงานวิจัยหรือความรูใหม ๆ ที่มี
ประโยชนในทางวิชาการหรือนําไปประยุกตใชไดในสังคมและนําความรูสูทองถ่ิน ยอมสงผลใหการจัด
การศึกษาในหลักสูตรเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น โดยที่คุณภาพทางดานเนื้อหานั้นขึ้นอยูกับ
ความถูกตองและคุณคาทางวิชาการเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การนําเสนอผลงานปญหาพิเศษในลักษณะ
รูปเลมก็ตองมีคุณภาพดวย ส่ิงที่นักศึกษาควรคํานึงถึง ไดแก 

4.1  รูปเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษตองมีความคงทน วัสดุที่ใชทําปกนอกและกระดาษที่ใชใน
การพิมพตองมีคุณภาพดีตรงตามขอกําหนด รูปแบบการเขาเลมเรียบรอย 

4.2  ความยาวและความหนา โครงงาน/ปญหาพิเศษที่ดีควรมีเนื้อหาที่เหมาะสมไมมากหรือนอย
เกินไป อันแสดงถึงความสามารถของผูเขียนในการใชภาษาไทยไดอยางกระชับ เพื่อทําใหผูอานมีความ
เขาใจไดดี 

4.3  ภาษา การเขียนรายงานโครงงาน/ ปญหาพิเศษไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตอง
ใชภาษาเขียนไมใชภาษาพูด ภาษาแสดง หรือภาษาสํานวน เนื่องจากโครงงาน/ ปญหาพิเศษเปนเอกสาร
ทางวิชาการ การใชคํา วลี หรือประโยคตองใชใหถูกตองโดยยึดหลักไวยากรณของภาษาที่ใชเขียน 

4.4  ความถูกตองของขอมูลและการพิมพอักษร ความนาเชื่อถือของการเขียนโครงงาน/ ปญหา
พิเศษอยูที่ความถูกตอง ทั้งขอมูลเชิงวิชาการและการพิสูจนอักษร ดังนั้น จึงเปนภาระของนักศึกษาที่ตอง
รับผิดชอบในการเขียนขอมูลที่ถูกตอง ตรงตามความเปนจริง และตรวจสอบความถูกตองของการเขียน
คําศัพททุกคําและตัวเลขทุกตัว 

 

5. ระเบียบท่ัวไปของการทําโครงงาน / ปญหาพิเศษ 

 ระเบียบทัว่ไปเกี่ยวกับการทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษที่นักศกึษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตองยึดถือและปฏบิัติตามมีดังนี ้
            5.1 นกัศึกษาเริ่มทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษได เมือ่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 90 หนวยกิต สําหรับ
หลักสูตรปกต ิ และไมนอยกวา 40 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน  หรืออยูในดุลย
พินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

5.2  จํานวนนกัศึกษาที่ทําโครงงาน / ปญหาพิเศษ 1 เร่ือง ตอนักศึกษาไมเกนิ 2 คน ในกรณีที่
มากกวา 2 คน ใหอยูในดลุยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน / 
ปญหาพิเศษ 

5.3  หัวขอโครงงาน / ปญหาพิเศษ ตองอยูในขอบขายของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู 
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5.4 คณะกรรมการทีป่รึกษา  ควรมจีํานวนไมนอยกวา 2 ทาน และประธานกรรมการทีป่รึกษาควร
เปนอาจารยในหลักสูตรทีน่กัศึกษาสังกดัอยู กรณีที่ประธานกรรมการทีป่รึกษาไมเปนอาจารยในหลักสูตร
ที่นักศกึษาสังกัดอยู  จะตองมีอาจารยในหลักสูตรเปนกรรมการรวมอยูดวย 

5.5 ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษามหีนาทีใ่หคําปรกึษาแนะนาํดแูลและตดิตามการทํา
โครงงาน/ปญหาพเิศษของนกัศกึษา สําหรับการประเมนิผลแบงคะแนนออกเปนสองสวนคือ ประธาน
กรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษารอยละ 70 และอาจารยประจํารายวิชา รอยละ 30 โดยจะประเมินผล
จากความสําเรจ็ คณุภาพของผลงาน ความตัง้ใจ การเอาใจใส หรือปจจยัอ่ืนๆ  

5.6 นักศึกษาตองจัดทําโครงราง (proposal) ตามรูปแบบที่คณะฯ กําหนด ภายใตคําปรึกษาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และยื่นคํารอง “ขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาบทนิพนธ และขออนุมัติโครง
รางโครงงาน / ปญหาพเิศษ” (บพ. 01) พรอมโครงราง ตอสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู จํานวน 2 ชุด 

5.7 นักศึกษาตองไดรับการอนุมัติโครงราง กอนการสอบประมวลผลไมนอยกวา 3   เดือน 
5.8  การสอบโครงงาน / ปญหาพิเศษ ใหดําเนินการในรูปแบบการนําเสนอผลงานวชิาการ ดวย

วิธีบรรยายในที่ประชุม หรือวิธีการอื่นตามที่สาขากําหนด  
5.9 ภายหลังจากผานการสอบโครงงาน / ปญหาพิเศษ นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณ ที่

ผานการแกไข และลงนามในใบรับรอง/ใบอนุมัติ โดยประธานกรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
หัวหนาสาขา จํานวน 3 เลม กอนวนัสุดทายของการสงระดับคะแนนในภาคการศึกษานัน้ จากนั้น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาจะสงระดับคะแนนใหผูรับผิดชอบรายวิชาประจําภาคการศึกษานัน้ เพื่อ
กรอกลงในใบแจงระดับคะแนนรายวิชาที่ตองสงใหกับงานทะเบยีนและวัดผลตอไป 
 
6. ขั้นตอนการทําโครงงาน /ปญหาพิเศษ 

 การทําโครงงาน /ปญหาพิเศษสามารถแบงขั้นตอนไดดังนี้ 
6.1  ขั้นตอนการเตรียมการ ประกอบดวย 

                   6.1.1 การเลือกประเดน็หรือหวัขอในการวจิยั   โดยหลักเกณฑในการเลอืกคือตองเปนเรื่องที่
นาสนใจ มปีระโยชนและคณุคา เหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนด สามารถคนควาไดจริง ซ่ึงการไดมาของ
หัวขอที่จะทาํการวิจยันั้น อาจไดมาจาก 
                         1)  ประสบการณที่พบเหน็ดวยตนเอง เชน กําลังตองการอยากรู อยากหาคําตอบในเรื่อง
ที่ตองการรู 

              2) การอานหนังสอื นักวจิัยควรอานหนังสือตาํราอยางกวางขวาง ทําใหเหน็ประเดน็ที่
สามารถทําการวิจัยได 
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              3) การนําหัวของานวิจยัของคนอื่นมาศึกษาหรือพัฒนาตอ โดยเอาประเดน็ที่สงสัยมา
ศึกษาเพิ่มเติม 

              4)  ขอสังเกต ขอสงสัยจากการศกึษาทฤษฎีตางๆ  
เมื่อนักศึกษาเลือกประเด็น ปญหาที่จะทําการวิจยัไดแลว จึงมากาํหนดวัตถุประสงควา ตองการ

ศึกษาเพื่ออะไร มีการวางแผนการดําเนนิการทดลอง การเก็บขอมูล การทดลอง การวิเคราะหขอมูล 
อยางไร ใหเขยีนออกมาเปนโครงราง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา 
                  6.1.2  ดําเนินการขออนุมัติโครงงาน/ ปญหาพิเศษและแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน/ 
ปญหาพิเศษตามระเบียบขั้นตอนการเสนอโครงรางโครงงาน/ ปญหาพิเศษ ดังภาพที่ 1 

6.2 ขั้นตอนการศึกษาทดลอง  เมื่อไดรับการอนุมัติโครงรางแลว ผูศึกษาสามารถดําเนินการตาม
วิธีและขั้นตอนตามที่ไดเสนอไวในโครงราง ใหเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

6.3 ขั้นตอนการทํารายงาน คอืการนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาดําเนินการจัดทําเปนรูปเลม ตาม
แบบที่คณะฯกาํหนด 

6.4 ขั้นตอนการสอบประมวลความรู ในการสอบประมวลความรูนั้น จะใชวิธีการนําเสนอแบบ
บรรยาย คือการอธิบายกระบวนการดําเนนิงาน ผลการคนควาทดลอง ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ
การประชุม ตามที่สาขากําหนด 

6.5 การนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อใหการทําโครงงาน /ปญหาพิเศษสมบูรณ จงึกําหนดให
นักศึกษานําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการของนักศกึษาที่ทางคณะฯ กําหนดขึ้น  
 
7.  สิ่งท่ีควรรูในการทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

 7.1  นักศึกษาควรทําความเขาใจระเบียบ และขอปฏิบัติในการทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษ ให
เขาใจ เพื่อชวยใหสามารถวางแผนการทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษ ใหสําเร็จตามกําหนดเวลา 
 7.2  เมื่อนักศึกษาไดหัวขอที่จะทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษ  ควรปรึกษากับอาจารยประจําวิชาเพื่อ
ขอคําแนะนําในการเลือกอาจารยที่ปรึกษา หรือติดตออาจารยที่มีความรูความชํานาญหรือสนใจใน
หัวขอโครงงาน/ปญหาพิเศษ ดังกลาวใหเปนอาจารยที่ปรึกษา 
 7.3  จรรยาบรรณในการทําวิจัย เนื่องจากการทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษ  เปนงานเขียนที่เสนอ
ความคิดเห็นหรือขอมูลที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาและวิจัย และในการดําเนินการวิจัยใดๆ ยอมมี
บุคคลหรือหนวยงานเขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้น นักศึกษาควรคํานึงถึงจรรยาบรรณที่นักวิจัยพึงปฏิบัติ 
ไดแก มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน รวมถึงไมลอกเลียน
งานวิจัยของผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางอิงถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยและ
แหลงที่มาของทุนสนับสนุนงานวิจัย 
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8.  การเรียบเรียงโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

 โครงงาน/ ปญหาพิเศษเปนผลงานจากการคนควาทดลองและวิจัยในหัวขอใดๆ เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตองและมีคุณคา สามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนขอมูลสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกันตอไปได 
ดังนั้นจึงนับวาการเสนอผลงานโครงงาน/ ปญหาพิเศษเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับนักศึกษา  ที่ตอง
ทําเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา ซ่ึงมีคําแนะนําทั่วไปดังตอไปนี้ 
 8.1  นักศึกษาควรศึกษาขั้นตอนของการเสนอโครงงาน/ ปญหาพิเศษอยางละเอียดนับตั้งแตการ
เสนอโครงรางไปจนถึงการลงทะเบียน และการเขียนรายงานตามคําแนะนําในคูมือฉบับนี้ 
 8.2  หัวขอโครงงาน/ ปญหาพิเศษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองสอดคลองกัน และอยูใน
ขอบขายของสาขาวิชาเอก ซ่ึงไดตรวจสอบแลววาไมซํ้าซอนกับผูอ่ืน 
 8.3  การเขียนโครงงาน/ ปญหาพิเศษควรเขียนดวยความตั้งใจ ใชภาษาที่ดี อานเขาใจงาย 
ถูกตองตามหลักไวยากรณและแสดงความคิดอยางมีเหตุผล การใชคํา การเขียนตัวสะกดและคําศัพท
เฉพาะใหเปนไปตามพจนานุกรมและศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน เลือกใชคําตรงกับความหมาย
ที่ตองการ เขียนเปนประโยคสั้น ๆ ไมวกวน หรือสับสน ใหไดใจความชัดเจนและเชื่อมความอยาง
ตอเนื่อง ละเวนการใชภาษาฟุมเฟอย  การย้ําคํา หรือย้ําขอความโดยไรประโยชน การเขียนในแตละ
หัวขอควรตรงตามความหมายของหัวขอนั้น ๆ เชน คํานํา วัตถุประสงค การตรวจเอกสาร อุปกรณและ
วิธีการ เปนตน และขอความในแตละยอหนาเปนเรื่องเดียวกัน 
 8.4  เอกสารและสิ่งอางอิงทุกรายการที่อางถึงในโครงงาน/ ปญหาพิเศษใหรวมไวในสวน
เอกสารอางอิงเพื่อใหผูสนใจสามารถติดตามคนควาเพิ่มเติมได ดังนั้นการเขียนเอกสารอางอิงจึงควรให
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเหลานั้นเพียงพอและถูกตอง  เอกสารอางอิงที่อางถึงทุกรายการตองมีปรากฏ
ในสวนเอกสารอางอิง ในทํานองเดียวกันเอกสารที่ปรากฏในสวนเอกสารอางอิงตองเปนเอกสารอางอิง
ที่อางถึงในสวนเนื้อหาเทานั้น 
 8.5  ปญหาพิเศษ/ โครงงาน ฉบับสมบูรณ เปนเอกสารที่แสดงคุณภาพของการคนควาวิจัย และ
เปนการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาควรตรวจรางปญหาพิเศษ/ โครงงาน และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณกอนที่จะเสนอกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 
แลวทําการแกไขตามคําแนะนําจนเรียบรอยดีแลวจึงนําเสนอเพื่อยื่นขอสอบ 
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9.  การขอสอบ และกําหนดการสอบ 

     9.1 การขอสอบโครงงาน/ปญหาพิเศษ 
 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบโครงงาน/ ปญหาพิเศษไดเมื่อ 
 9.1.1  เคาโครงโครงงาน/ ปญหาพิเศษไดรับการอนุมัติแลวและดําเนินการทําโครงงาน/ ปญหา
พิเศษแลวไม นอยกวา 90 วัน  
 9.1.2  จัดพิมพรายงานและบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงใหคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาฯ อานลวงหนากอนกําหนดวันสอบประมาณ 15 วัน 
 9.1.3 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบโครงงาน/ ปญหาพิเศษ (บพ.03) ตอคณะกรรมที่ปรึกษา 
จากนั้นประธานคณะกรรมการจะแจงกําหนดการสอบ พรอมทั้งเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
กอนกําหนดสอบอยางนอย 15 วัน  
 9.1.4 นักศึกษาและประธานกรรมการประกาศกําหนดวันพรอมสอบใหทราบผูสนใจอาจเขา
รวมฟงการเสนอผลงานโครงงาน/ ปญหาพิเศษในการสอบได 
  
      9.2 กําหนดการสอบโครงงาน/ปญหาพิเศษ 
 9.2.1 อาจารยประจําวิชา ประกาศกําหนดวันเวลาและสถานที่สอบใหนักศึกษาและผูสนใจได
ทราบโดยทั่วกัน (ตามขั้นตอนภาพที่ 2) 
 9.2.2 การประเมินผลการทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษในแตละภาคการศึกษา ในขณะที่การทํา
โครงงาน/ ปญหาพิเศษยังไมเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน/ ปญหาพิเศษเปนผู
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามเกณฑการวัดผล 
 
10.  การสงโครงงาน/ปญหาพิเศษ  
 นักศึกษาที่สอบผานการสอบโครงงาน/ ปญหาพิเศษใหสงรายงานฉบับสมบูรณที่แกไข
เรียบรอย ตามรูปแบบและขั้นตอนที่คณะฯกําหนด (ภาพที่ 3) จํานวน 3 เลม (หองสมุด 2 เลม สาขา 1 
เลม) ตออาจารยประจําวิชาเพื่อเสนอตอฝายวิชาการตอไป  
 
11.  ขอแนะนําในการใชภาษา 
 ในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ นั้นผูเขียนควรใชภาษาที่อานแลวเขาใจตรงตามที่ตองการ  ซ่ึง
ตองอธิบายหรือบรรยายสิ่งตางๆ อยางละเอียด และชัดเจนที่สุด โดยตองคิดอยูเสมอวาผูอานยอมไม
ทราบความซับซอนเทากับผูเขียน ดังนั้น ภาษาที่ใชในการเขียนรายงานโครงงาน/ ปญหาพิเศษควรมี
ลักษณะดังนี้ 
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 11.1  เปนภาษาที่เขาใจงายตรงไปตรงมา และมีความชัดเจนไมคลุมเครือ ควรใชประโยคสั้น
กะทัดรัดอยางที่เรียกกันวาประโยคเชิงเดียว หรือ เอกัตถประโยค 
 11.2  เปนภาษาที่สังคมโดยมากรับรอง หรือนิยมกันวาสุภาพ 
 11.3  ภาษาที่ใชในการเขียน จะแตกตางกับภาษาพูด แตถอยคําสํานวนหรือประโยคบางชนิดก็
ใชกันในเวลาพูดเทานั้น ผูเขียนพงึควรพิจารณาวาควรจะใชไดหรือไม 
 11.4  เปนภาษามาตรฐาน กลาวคือ เปนภาษาที่คนสวนใหญใชและเขาใจกัน ผูเขียนควรงดใช
ถอยคําบางจําพวก เชน คํานําหรือสํานวนที่ใชเฉพาะในทองถ่ินหรือในชนกลุมนอย เปนตน 
 11.5  ไมควรใชคําหรือสํานวนเดียวกันบอย ๆ ในที่ใกลกัน ควรใชคําหรือสํานวนอื่น ๆ ซ่ึงอาจ
ใชแทนกันได 
 11.6  การเขียนชื่อเฉพาะจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ควรใชวิธีการถายตัวอักษรตาม
แบบของราชบัณฑิตสถานหรือตามแบบที่นิยม และเพื่อส่ือความหมายที่แนชัด ผูเขียนอาจใชช่ือที่เขียน
เปนภาษานั้น ๆ กํากับไวในวงเล็บตอจากชื่อที่เขียนเปนภาษาไทย 
 11.7  ไมควรใชอักษรยอ เชน ร.ร.  ร.พ. ฯลฯ หรือคํายอ เชน กระทรวงศึกษาฯ แตถามีความ
จําเปนตองใชอักษรยอใหใชเฉพาะที่รูจักและนิยมกันแพรหลายที่สุด หรือที่ทางราชการไดกําหนดหรือ
รับรองใชแลว เชน พ.ศ. ร.ต.อ. ม.ร.ว. ดร. ฯลฯ 
 11.8  ในกรณีที่จําเปนจะตองใชศัพทเฉพาะวิชา ควรใชศัพทที่เปนที่รับรองใชกันแลวในวิชา
แขนงนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทซ่ึงคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยของราชบัณฑิตสถานได
บัญญัติไว 
 11.9  ไมควรใชคําภาษาตางประเทศในกรณีที่มีคําไทยใชอยูแลว เชน ไมใชคําวา “เรปพิเคชัน” ใน
เมื่อภาษาไทยมีคําวา “ซํ้า” ใชอยูแลว 
 11.10  ไมควรใชถอยคําหรือขอความที่อาจมีความหมายไดหลายแง หรือมีความหมายกํากวม 
เชน “หามเดินลัดสนาม” อาจมีผูแยงวา หามเดิน แตไมไดหามวิ่ง 
 11.11 คําเดียวกันหรือกลุมคําที่ควรอยูดวยกัน ไมควรแยกออกจากกัน เชน ไมแยกคําวา 
“บัตรรายการ” หรือ “ประโยชน” ออกจากกันเปน “บัตร” หรือ “ประ” อยูบรรทัดหนึ่งหรือหนาหนึ่ง 
“รายการ” หรือ “โยชน” อยูอีกบรรทัดตอไป 
 11.12 การใชภาษาตางประเทศกํากับไวในวงเล็บหลังคําไทย ควรมีในกรณีที่จําเปนเทานั้น เชน 
ศัพทเฉพาะวิชาที่ยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย 
 11.13 คําที่เปนชื่อเฉพาะ เชน ช่ือ นามสกุล ใหเขียนสะกดการันตเหมือนของเดิมจะถือหลัก
อักขระวิธีในการเขียนคําทั่วไปมาใชไมได 
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 11.14 เครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอนที่ถูกตองเหมาะสมชวยใหอานเขาใจ
ขอความตรงตามที่ผูเขียนตองการ ผูเขียนตองเรียกใชใหถูกที่ และใชตามความจําเปน เครื่องหมายอื่น ๆ 
ที่ใชประกอบในการเขียนหนังสือ เชน % ใหใชเปอรเซ็นต หรือ รอยละ 

11.15 การพิมพเนื้อหาที่เปนตัวเลขที่ใชบรรยาย  ใหเวนระยะระหวางตวัเลข  2  ตวัอักษรโดยไม
ตองมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางตวัเลข เชน พนัธุ  ก  ข  ค  และ  ง  มีน้ําหนักโดยเฉลี่ย  20.6  
21.4  32.8  และ  20.1 กรัม  ตามลําดับ 

11.16 การเขียนอธิบายหรือบรรยายในแตละยอหนาจะตองมีการลําดับความรูความคิดให
ตอเนื่องกันไปอยางราบรื่น และสัมพันธกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเสนอโครงรางโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

นักศึกษาพบคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงรางปญหาพิเศษ / โครงงาน 

นักศึกษาจัดทาํโครงรางโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 

สงสําเนาใบคํารองขออนุมัติโครงรางโครงงาน/ ปญหา
พิเศษ (บพ.01) ตองานวิชาการและวิจยัจํานวน 1 ฉบับ 

นักศึกษายืน่แบบฟอรมคํารองขออนุมัติโครงรางโครงงาน/ ปญหา
พิเศษ (บพ.01) พรอมแนบโครงรางฉบับเต็มจํานวน 2 ชุด เสนอตอ

หัวหนาสาขา (เก็บไวที่สาขา 1 ชุด และนกัศึกษา 1 ชุด) 

คณะกรรมการให
ความเหน็ชอบ 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการสอบโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาขอแบบฟอรมใบนดัสอบโครงงาน/ ปญหาพิเศษ (บพ.03) กับทางอาจารยประจําวิชา 

นัดวนัและเวลาสอบกับคณะกรรมการที่ปรึกษา 

หลังจากสอบเสร็จใหประธานสําเนาใบรายงานผลการ
สอบบทนิพนธ (บพ. 04) จํานวน 1 ฉบับ สงแกทางงาน
วิชาการและวจิัย สวนฉบับจริงยื่นแกหวัหนาสาขา 

กอนวนัสอบใหนักศกึษามารับใบรายงานผลการสอบบทนิพนธ  
(บพ. 04) จากทางงานวิชาการและวิจยั ยื่นใหแกประธานกรรมการที่

ปรึกษา 
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ภาพที่ 3  ขั้นตอนขออนุมัติทาํรูปเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 
 
            หมายเหตุ:  1. เมื่อไดอนุมัติใหทํารูปเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษแลว นักศึกษาสามารถไปทํา 
                               รูปเลมที่รานไดดวยตนเอง  
                            2.ใหนกัศึกษาสงเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษตออาจารยประจําวิชา จํานวน 2 เลม  
                               พรอมทั้งไฟลรูปเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษทั้งหมด  

เมื่อนักศึกษาสอบและไดแกไขรายงานฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว ให 
นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองขออนุมัติทํารูปเลม (บพ. 06)  

ยื่นคํารองขออนุมัติทํารูปเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษตอประธานที่ปรึกษาพรอมรูปเลม
รายงาน 1 ชุด (ไมตองเขาเลม) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

เมื่อไดรับอนุมตัิใหทํารูปเลมบทนิพนธแลว  
นักศึกษาจึงสามารถทํารูปเลมบทนิพนธได 

สงเลมโครงงาน/ ปญหาพิเศษจํานวน 2 เลมแกงานวิชาการและ
วิจัยผานอาจารยประจําวิชา 
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บทที่ 2 
การเขียนโครงราง 

 
  การเขียนโครงราง เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่ทําการวิจยั โดยจะเปนการเรียงลําดับ
เร่ืองราวใหถูกตองสัมพันธกัน เปนการวางแผน วางเปาหมายของงานไวลวงหนา เพื่อใหการปฏิบัติ
เปนไปตามขั้นตอนและสามารถมองเห็นแนวทางในการวจิัยไดโดยภาพรวม ดังนั้นในการทําโครงงาน/ 
ปญหาพิเศษจงึตองใหนกัศกึษาทําการเขยีนโครงรางขึ้นมา กอนที่จะเริม่ลงมือทําการวิจัย 

การเขียนโครงรางโครงงาน/ปญหาพิเศษ มสีวนประกอบดังตอไปนี ้
1. ชื่อโครงการ  เปนชื่อเร่ืองที่เราจะดําเนินการปฏิบัติงานนั้นๆ  ควรมคีวามชัดเจน  และไม

กวางจนเกนิไป 
2. ผูดําเนนิงาน  คือผูที่รับผิดชอบในการปฏบิัติงานตามโครงรางที่เสนอ 
3. ความเปนมาและความสําคญัของโครงราง (หลักการและเหตุผล)  คือความเปนมาหรือภูมิ

หลังที่ทําใหเสนอโครงราง  ตลอดจนรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของ 
4. วัตถุประสงค  คือจุดมุงหมายของโครงราง  เปนการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายของการ

ดําเนินงาน เพือ่เปนแนวทางปฏิบัติ โดยเขยีนใหชัดเจน รัดกุม เขียนเปนขอๆ ตามลําดับความสําคญั 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนสวนอธิบายถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากผลการวิจยัทั้ง

ในดานของการแกปญหา และประโยชนของผลการวิจัยที่จะนําไปประยุกตใช ในงานตางๆ ได 
6. ขอบเขตของการศึกษา ระบุขอบเขตในการศึกษาเพื่อใหทราบถึงขอบขายภาระงานและ

กรอบของการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
7. ตรวจเอกสาร เปนสวนที่สรุปขอมูลหรือผลงานวิจยัที่มีผูจัดทํามาแลว เปนสวนที่อาง 

อิงใหเห็นวาเรื่องที่ตองการมีงานวิจยัอ่ืนๆ ที่สอดคลองหรือเกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร ซ่ึงการอางอิง
ผลงานของคนอื่นนั้น ตองบอกแหลงที่มาของขอมูลดวย    

8. อุปกรณและวิธีการทดลองหรือระเบียบวิธีวิจัย เปนสวนที่อธิบายถึงเครื่องมือ  
อุปกรณที่ใชในการวจิัย วิธีการศึกษาวิจยั การบันทึกขอมูลอยางละเอียด ในสวนนี้อาจแบงเปน 2 สวนที่
สําคัญคือ  

8.1 อุปกรณ  ระบอุุปกรณที่สําคัญที่ใชในการศึกษาทดลอง 
8.2  วิธีการ ใหระบุวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการวางแผนการทดลอง  วิธีการ 

ทดลอง การวิเคราะหขอมูล สถานที่ทําการทดลอง ตลอดจนระยะเวลาที่ทําการทดลอง โดยเสนอ
รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ระบุเวลา สถานที่ดําเนนิงานใหชัดเจน 
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9. รายการอางอิง เปนการบอกรายชื่อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพตางๆ ทีไ่ดไปศึกษาคนควา โดย
การนํามาเขียนตามรูปแบบของการเขียนรายการอางอิง 

แนวทางปฏิบตัิในการจัดทําโครงรางโครงงาน/ ปญหาพิเศษ 
 
1. หลักการเขียนชื่อเร่ืองการวิจัย   ในการเขยีนชือ่เร่ือง เปนสิ่งที่สําคัญ การเขียนชื่อเร่ืองตองไม

คลุมเครือหรือมีขอบเขตกวางเกินไป เพื่อทําใหปญหามคีวามชัดเจนและเขาใจมากขึ้น กําหนดชื่อเร่ือง
ใหตรงกับประเด็นปญหา อยากังวลกับการเขียนชื่อเร่ืองในครั้งแรก เพราะอาจจะไมสละสลวยเทาที่ควร 
คอยๆ พิจารณาเลือกใชคํา ปรับแก หรือตดัคําที่ไมจําเปนออกไป   หรือใชคํา วลีพิเศษในชื่อเร่ือง เพื่อ
สรางความนาสนใจยิ่งขึน้ 

2. การเขยีนหลกัการและเหตผุล การเขยีนหลักการและเหตุผล หรือความเปนมาของปญหา จะ
อยูในบทแรกของการทําปญหาพิเศษ / โครงงาน เปนสวนที่ผูวิจยัตองอธิบายหรือช้ีแจงความจําเปนที่ตอง
ทําการวจิัย ช้ีใหเหน็วา หากทําการวจิัยแลวจะเกดิประโยชนอะไร จะไปสนองความตองการหรือแกปญหา
อะไร จะไปสรางหรือพิสูจน แนวคดิ ทฤษฎ ีหรือ เกดิผลดอียางไร 
   การเขยีนอธบิายช้ีแจงความสําคัญของปญหา หรือเร่ืองทีท่ําวิจยั ควรเขียนในลักษณะทีก่วาง ๆ 
กอน แลวคอยลดระดับลงมาใหแคบเขาไปสูจุดสําคัญ หรือ ประเด็นสําคัญที่ตองวจิยัในตอนทายสดุ พึงจํา
ไววา แตละวรรคนั้น ตองมคีวามสัมพนัธที่เชื่อมโยงตอกันและมีขอสรุปในวรรคสุดทาย 

3. การเขยีนวตัถปุระสงค  เปนการนาํประเดน็ปญหา สูคําตอบ โดยจะตองมีความสอดคลองกับ
หัวขอเรื่องหรือปญหาการวจิยั และมีความกะทดัรัดชดัเจน การเขยีนวัตถุประสงค มีคําแนะนําดงันี ้

    3.1 วัตถุประสงคแตละขอ ควรระบใุหชัดเจน ไมคลุมเครือ อานแลวเขาใจงาย และไดใจ 
ความ ทําใหผูอานรูทิศทางและความประสงคของผูวจิยัไดอยางดวีา ตองการศกึษาประเดน็ไหน มากนอย
เพยีงใด 

    3.2 ไมตั้งวตัถุประสงคมากเกินความจําเปน โดยทัว่ไปมักมีประมาณ 3 – 5 ขอ โดยควรระบุ
วัตถุประสงคเปนขอๆ แยกประเดน็ออกจากกันโดยชัดเจน 
     3.3 วัตถุประสงคใดเปนวตัถุประสงคหลัก ตองเขยีนมากอน ดังนัน้ จดัลําดบักอนหลังของ
วัตถุประสงค และไมควรเขยีนวตัถุประสงคซํ้าซอนกนั 
 4. การตรวจเอกสาร   เปนสวนที่สรุปขอมูลหรือผลงานวิจยัที่มีผูจดัทํามาแลว เปนสวนที่อางอิงให
เหน็วาเรื่องที่ตองการศกึษา มงีานวิจยัอ่ืนๆทีส่อดคลองหรือเกีย่วของสมัพันธกนัอยางไร โดยวัตถุประสงค
ของการตรวจเอกสาร มีดงันี ้

4.1  การตรวจเอกสารเปนการชวยเสรมิ ขยายความ หรือสนบัสนุนบทนําเกีย่วกบัปญหา 
เหตุผล และวตัถุประสงคในการทําวจิยั  
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   4.2 สวนสําคัญตางๆ ที่จะนํามาตรวจเอกสาร อาจจะเปนประวัต ิแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการวิธีการ 
ขอสรุป ขอคนพบ หรือ ผลงานวิจยัตางๆ ซ่ึงเกี่ยวกบัเรื่องที่จะทํา ซ่ึงจะเปนการปพูื้นฐานใหกับการวิจยั
ที่กําลังดําเนินการ ในเรื่องตอไปนี ้

4.2.1 ชวยช้ีใหเห็นวา ไดมีการทําวจิัยในเรื่องใดที่มสีวนเกีย่วของหรือเชื่อมโยงกับ
งานวิจยัอยาง ไร งานวิจยัที่จะทําอยูจดุใด จะเปนสวนขยาย สวนเพิ่ม หรือ คนควาใหม เปนตน 

4.2.2  เปนพื้นฐานในการจัดกรอบแนวคิด (Conceptual framework) หรือ กรอบ 
ทฤษฎี (Theoretical framework) เพื่อการวจิัย 

4.2.3 เปนพื้นฐานใชเปนแนวทางในการออกแบบการวิจยั การเตรยีมเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ 
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บทที่ 3 
การเขียนรูปเลมโครงงาน/ปญหาพิเศษ 

สวนประกอบของโครงงาน/ปญหาพิเศษ 
1. สวนประกอบตอนตน 
2. สวนเนื้อเร่ือง 
3. สวนประกอบตอนทาย 

1.  สวนประกอบตอนตน ไดแก สวนที่อยูดานหนากอนถึงสวนเนื้อเร่ือง ประกอบดวย 

1.1 ปกนอก  (Cover)    
ใชปกออนสีเทาเงินอัดกาว พิมพขอความดวยหมึกสีดํา เคลือบพลาสติก องคประกอบของ

ปกนอก  แบงเปน 3 สวน ไดแก 
    1.1.1 สวนบน  

บรรทัดแรกพมิพคําวา โครงงาน/ ปญหาพิเศษ  
บรรทัดที่ 2 พิมพช่ือเร่ืองเปนภาษาไทย  
บรรทัดที่ 3 พิมพช่ือเร่ืองเปนภาษาอังกฤษ ถาชื่อเร่ืองยาวเกนิไปใหพิมพแบบ
สามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับ 

  1.1.2 สวนกลาง ใหพิมพช่ือผูทําโครงงาน/ ปญหาพิเศษ ถามีรายช่ือมากกวาหนึ่งคนใหเขยีน
เรียงบรรทัดลงมาโดยไมตองใสหมายเลข และเรียงตามตวัอักษร โดยจดัขอความกึ่งกลาง   
   1.1.3 สวนลาง ใหพิมพหลักสูตรที่สังกัด และสาขาวชิา/คณะ/ มหาวทิยาลัย   และปที่ทาํโครงงาน/ 
ปญหาพิเศษ เสร็จสิ้น โดยบรรทัดสุดทาย ตองหางจากขอบลาง 1 นิ้ว (ภาคผนวก 1) 

1.2 ใบรองปก (Fly page)  
   ทั้งรองปกหนาและรองปกหลัง เปนกระดาษเปลา ไมมขีอความใดๆ ทั้งสิ้น  

1.3 หนาปกใน (Title page)  
ขอความเหมอืนปกนอกทกุอยาง ในกรณีที่ปกนอกชาํรุด ก็สามารถทราบรายละเอยีดไดที่
หนาปกใน (ภาคผนวก 2) 
 

1.4 ใบอนุมัติโครงงาน (Certification)  
การลงนามของอาจารยที่ปรึกษา และหวัหนาสาขา (ภาคผนวก 3)   
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ตัวอยางการลงวันที่   วันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 
1.5 บทคัดยอ (Abstract)  

กลาวถึง วตัถุประสงคของการศึกษา วิธีการศึกษา และสรุปผลการศึกษาเปนสําคัญ ใหเขียน
บทคัดยอภาษาไทยกอน ตามดวยภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก  4, 5) 
 

ในการเขยีนชือ่ประธานกรรมการที่ปรึกษาในบทคัดยอ  ใหใชคํานําหนาดังนี ้
รองศาสตราจารย  ดร.  Associate Professor Dr. 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.     Assistant Professor Dr. 
ผูชวยศาสตราจารย  Assistant Professor 
ดร.      Dr. 
นาง,  นางสาว,  นาย  Mrs.   Miss   Mr. 

1.6 กิตติกรรมประกาศ   (Acknowledgement)  
เปนขอความทีเ่ขียน เพื่อแสดงความขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือในการทําโครงงาน/ปญหา

พิเศษ (ภาคผนวก 6)   
ขอแนะนํา  ไมควรใชคําวา “ขอขอบพระคุณ”  ควรใช  “ขอขอบคุณ”   
ตัวอยางการลงวันที่    ใหลงเดือนและปทีจ่บ  (ไมใชปการศึกษา) เชน   กุมภาพนัธ  2555 

1.7 สารบัญ (Table, Contents)  
     หนาสารบาญเปนหนาทีแ่สดงใหทราบวา เนื้อหาในแตละตอน บท หัวขอ ปรากฏอยูหนาใด 

โดยเขียนจัดเรียงตามเนื้อหาในเลม (ภาคผนวก 7) 

1.8 สารบัญตาราง (List to Tables)  
     ใชบอกชื่อตารางพรอมตําแหนงที่ปรากฏในรายงาน (ภาคผนวก 8) 

1.9 สารบญัภาพ (List to Figures) 
      ใชบอกชื่อภาพพรอมตําแหนงที่ปรากฏในรายงาน (ภาคผนวก 9) 

   กรณีที่มีตารางและภาพ ภายในภาคผนวก ใหพิมพรายการตารางผนวก และรายการภาพผนวก 
ตอทายสารบาญตาราง และสารบาญภาพ ตามลําดับ 
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2. สวนเนื้อเร่ือง  

2.1 บทนํา (Introduction) ประกอบดวย   
      ความสําคัญและที่มา วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา  และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 
2.2 การตรวจเอกสาร (Literature review)  
      เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา  ไดแก ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ โดยมี

การบอกแหลงที่มาของขอมูล  

         2.3 อุปกรณและวิธีการศึกษา (Materials and Methods)  
            เปนการระบุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษาและระบุวิธีการ ขัน้ตอน รูปแบบการวางแผนการ
ทดลอง ตลอดจนวิธีการวิเคราะหในทางสถิติ 

        2.4 ผลการศึกษาและวิจารณผลการศึกษา (Results and Discussion)  
    เปนการเสนอผล และวิจารณผลการศึกษาโดยอางทฤษฎี และงานวิจยัที่สอดคลองกับผล

การศึกษา อาจแยกหรือเขียนรวมกันก็ได โดย 
  ผล หมายถึง การเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พบในการศึกษา เปนการนําเสนอขอมูลและหลักฐานตางๆ 
ที่วิเคราะหแลววา การศึกษานั้นไดผลอยางไร และเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ซ่ึงจะเปน
การบรรยาย โดยมภีาพและตารางประกอบที่ชัดเจน 
 วิจารณ หมายถึง การวิจารณผลที่ไดจากการศึกษา ซ่ึงผลที่เราไดศึกษามา อาจจะสอดคลองหรือ
แตกตางกับผลการศึกษาของคนอื่นที่ไดทําการศึกษามาแลว  โดยตองวจิารณวาผลการศึกษาที่สอดคลอง
หรือแตกตางเปนเพราะเหตใุด  

2.5 สรุปผลการศึกษา (Conclusions)  
     เปนการสรุปผลการศึกษาทั้งหมด  โดยสรุปผลใหชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค  

2.6 ขอเสนอแนะ (Recommendations)  
    เปนการเสนอขอคิดเห็นเกีย่วกบัการศึกษาในหวัขอนั้นๆ เชน ขอคิดเห็นเกีย่วกับวิธีการ  ขอบเขต  

ระยะเวลา  การศึกษาในประเดน็อื่นๆ เพิ่มเติม  และ การนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในอนาคต  
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3.  สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 

3.1 เอกสารอางอิง เปนการบอกรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ปรากฏอยูในเลมโครงงาน/ปญหาพิเศษ 

3.2 ภาคผนวก เปนสวนทีใ่หรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม เชน ขอมูลผลการศึกษา วิธีการคาํนวณ วิธีการ
วิเคราะห การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ ภาพประกอบการศกึษา และตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บ
ขอมูล เปนตน โดยตองมีการระบุอยูในสวนของเนื้อเรื่องวาขอมลูนั้นๆ ปรากฏอยูในภาคผนวกใด 
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บทที่ 4  
วิธีการพิมพรายงาน 

1. กระดาษที่ใชพมิพงาน 
   ใชกระดาษสีขาว ไมมีเสน  ขนาดมาตรฐาน A4 (210X297 ตารางมิลลิเมตร) น้ําหนัก  80  กรัม
ตอตารางเมตร (80 แกรม)  และพิมพหนาเดียว 

2. การจัดหนากระดาษ   
เวนขอบกระดาษใหเหมือนกนัทุกหนา ตลอดทั้งเลม โดยเวนขอบกระดาษดังนี ้ 
ขอบบน  1 นิ้ว ขอบลาง  1 นิ้ว 
ขอบซาย  1.5 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว 

  
3. การพิมพ 

3.1 ตัวพมิพ   
สวนทีเ่ปนเนือ้หา ตวัอักษรภาษาไทยใหใช Angsana ขนาด 16 ภาษาองักฤษ ใหใช Time new 

Roman ขนาด 12  สําหรับสวนทีเ่ปนหวัขอเรื่องภาษาไทยใหใช Angsana ขนาด 18 และ พิมพตวัหนา 

เชน บทนํา การตรวจเอกสาร อุปกรณและวิธีการศึกษา  ผลและวิจารณผลการศึกษา  สรปุผล
การศกึษา และขอเสนอแนะ และตองเปนตัวพิมพสีดาํ แบบเดยีวกันตลอดท้ังเลม  

     3.2 การพิมพชื่อเร่ืองท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
          จัดกึ่งกลางความกวางของหนากระดาษ ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษทกุคํา ขึ้นตนดวยตวัพิมพใหญ 
ยกเวน คําที่เปน คํานําหนานาม บุพบท และสันธาน และทายชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ไมตองมีมหัพภาค (.) 

     3.3 การพิมพชื่อวิทยาศาสตร ใหพิมพดวยตัวเอยีง (italic)  

     3.4  การพิมพเลขหนา  
          ในสวนของสารบญั ใหใชเลขอารบิกอยูภายในวงเล็บ เชน (1) และสวนเนื้อหาใชเลขอารบิก โดย
ใชขนาด 16 พิมพมุมบนขวาของหนากระดาษหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว  

   3.5  การพิมพหัวขอ ใหใชตัวเลขกํากับ ยกเวนหวัขอใหญ โดยใหวางหัวขอตามลําดบัดังนี ้

            3.5.1 หัวขอใหญ พิมพกลางหนากระดาษ โดยไมมีการขีดเสนใต เชน บทนํา การตรวจ
เอกสาร อุปกรณและวิธีการศึกษา เปนตน 
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 3.5.2 หัวขอขาง พิมพชิดขอบซาย ตัวหนา โดยไมมีการขีดเสนใต และในแตละหัวขอขางให
เวนระยะ 1 บรรทัด 

  3.5.3 หัวขอระดับยอหนา “ใหหางจากขอบซาย 0.5 นิ้ว หรือ 1 แท็ปอัตโนมัติ” ตัวหนา โดยไม
มีการขีดเสนใต และในแตละหวัขอระดับยอหนาใหเวนระยะ 1  บรรทัด 
            3.5.4 หัวขอยอย พิมพหางจากหวัขอระดับยอหนา 0.5 นิ้ว หรือ 1 แท็ปอัตโนมัติ ตัวธรรมดา ไมมี
การขีดเสนใตและไมมีการเวนบรรทัด 
          
ตัวอยางการวางระดับหัวขอ 
 

บทนํา (หัวขอใหญ) 
              
1.*ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลนครตรงั (หัวขอขาง) 

    เวน 1 บรรทัด 
 ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

1.1*ประวัติความเปนมา (หัวขอระดับยอหนา) 

 1.1.1*ช่ือหัวขอยอย 
                   __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

          1)*________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
     (ก)*_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
          2)*________________________________ 
  1.1.2*ช่ือหัวขอยอย 
เวน 1 บรรทัด 
 1.2*___________________________________________ 
เวน 1 บรรทัด 
2.*เสียง 
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3.6 การพิมพตาราง  
     3.6.1 หมายเลขลําดับของตารางและชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง ชิดขอบซายสดุของตาราง 
กรณีช่ือตารางยาวกวาหนึ่งบรรทัด  ใหพิมพบรรทดัที่ 2 โดยใหอักษรตวัแรกของบรรทัดที่ 2 ตรงกบัอักษร
ตัวที่ 1 ของชื่อตาราง ตารางทีย่าวจนไมสามารถบรรจใุนหนากระดาษเดยีวได ใหพมิพตอในหนาถัดไป 
โดยมีหมายเลขลําดับตารางและคําวาตอ เชน ตารางที่ 1 (ตอ) หากมีคําอธิบายเกีย่วกบัตารางใหเขยีนหมาย
เหตไุวทายตาราง   
     3.6.2 ตารางที่อางอิงจากแหลงอื่น ใหเขยีนคําวา ที่มา:*ช่ือผูแตง,*(พ.ศ.) ชิดขอบดานซายของ
ตาราง โดยใชตัวธรรมดา ไมมีการขีดเสนใตบรรทัด และไมตองเวนบรรทัดใตตาราง 
     3.6.3  ตารางที่พิมพตามแนวขวางของกระดาษ ใหพิมพเลขตารางและชื่อตารางไวดานสันปก 
     3.6.4 การพิมพเสนตาราง ใหพิมพเสนเฉพาะแนวนอน และหวัตารางใหใชตวัอักษรหนา จัด
กึ่งกลาง ไมมีเสนแบงสดมภ (column)  
     3.6.5 ขนาดของตารางใหอยูภายในกรอบกระดาษที่กําหนด 
     3.6.6 ระหวางชื่อตารางกับตารางใหเวน 1 บรรทัด  โดยใชขนาด 8 point 
     3.6.7 กรณทีี่มีหมายเหตุและที่มา ใหพิมพหมายเหตุกอนที่มาไวดานลางตาราง โดยไมตอง
เวนบรรทัด 
     3.6.8 ตารางที่มีความจําเปนตอเนื้อหานอย  ใหแสดงไวในภาคผนวก 
     3.6.9 การเรียงลําดับเลขที่ของตาราง ตารางที่ปรากฏในเนื้อหา ใหเรียงตัวเลขตอเนือ่งตลอด
ทั้งเลม สวนตารางที่ปรากฏในแตละภาคผนวก หากมีมากกวา 1 ตาราง ใหใชช่ือภาคผนวกแลวตามดวย
ตัวเลข เชน  ตารางผนวก ก1  ตารางผนวก ก2 

ตัวอยางการพมิพตาราง 
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 
ตารางที่*1**ผลการตรวจวดัปริมาณฝุนละอองรวมของวนัธรรมดาและวันหยุดในแตละจุด และ 

      คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนละอองรวมของแตละจดุในแตละเดือน 
เวนบรรทัดขนาด 8 point 

ลําดับท่ี ชื่อ  สกุล เวลามา เวลากลับ 
    
    
หมายเหต:ุ*ขอมูล ณ วันที่ 31  พฤษภาคม  2554 
ที่มา:*กระทรวงสาธารณสุข*(2554) 
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 point 
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3.7  การพิมพภาพ  ใหปฏิบตัิดังนี้  
                 3.7.1 กรณีที่เปนกราฟ แผนที ่ แผนผัง หรือรูป จะตองทําเปนภาพใหชัดเจน และมีขนาดอยู
ภายในขอบกระดาษทีก่ําหนด  

   3.7.2 ใหเขียนหมายเลขประจําภาพ เชน ภาพที่ 1 โดยพมิพไวดานลางของภาพ โดยจัดกึ่งกลาง 
และเขียนคําบรรยายภาพตอจากหมายเลขภาพ กรณีช่ือภาพยาวกวาหนึง่บรรทดั  ใหพิมพบรรทดัที ่2 โดย
ใหอักษรตวัแรกของบรรทดัที ่2 ตรงกบัอักษรตัวที ่1 ของชือ่ภาพ 

  3.7.3 ภาพทีอ่างอิงจากแหลงอื่นใหแจงทีม่าดวย เชน ที่มา: ช่ือผูแตง*(พ.ศ.) ใหตรงกับภาพที่
และในเนื้อหาตองมีการกลาวถึงภาพนัน้ๆ ดวย 
   3.7.4 การเรียงลําดับเลขที่ของภาพ ทั้งในเนื้อหา และภาคผนวก ใหใชหลักเกณฑเดียวกับการ
พิมพตาราง 

                        
ตัวอยางการพมิพภาพ 
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 
 

 
 

ภาพที*่1**พื้นที่เก็บตวัอยางขยะเกาะลิบง 
                                           ที่มา:*องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง*(2554)  
 

 
 

ขนาดตามความเหมาะสม 

ขนาดตามความ
เหมาะสม 
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3.8 การพิมพเอกสารอางอิง 

             ใหพิมพคําวา เอกสารอางอิง ไวกลางหนากระดาษ โดยไมตองขีดเสนใตแตตองเปนตัวหนา 

ขนาด 18 point  
  การพมิพเอกสารอางอิงแตละรายการ บรรทัดแรกใหพมิพชิดขอบดานซายมือสุด ถาพิมพรายการ

ไมจบในหนึง่บรรทัด  ใหพมิพบรรทดัที ่2 และบรรทดัถัดไป  โดยยอหนาและเริ่มพมิพในระดับอกัษรตวัที ่
6 ของรายการเอกสารนัน้ ๆ 
 
        3.9 การพิมพภาคผนวก  
             ใหพิมพคําวา ภาคผนวก ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ในกรณีที่มภีาคผนวกหลายสวน ใหเรียงลําดับ
ภาคผนวกโดยใชตัวอักษรภาษาไทย  เชน ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  เปนตน (ภาคผนวก 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 

 

บทที่ 5 
การเขียนอางอิง 

 
ในการเขยีนรายงานปญหาพเิศษ หรือโครงงาน มีการนาํเอาขอมูล หรือสรุปแนวความคิดของ

ผูอ่ืนมาใสไวในเนื้อหาของรายงาน เปนลักษณะการอางอิงขอมูลเพื่อเพิ่มน้ําหนกัหรือความนาเชื่อถือ
ของตัวรายงาน  โดยในการเขียนรายงานปญหาพิเศษ หรือโครงงาน จะพบวา มีการอางแหลงที่มาที่
สําคัญอยู 2 สวน คือ ในสวนเนื้อเร่ือง และสวนเอกสารอางอิง โดยมีหลักเกณฑในการเขียนอางอิงดังนี ้ 

 
1. หลักเกณฑการเขียนอางองิในสวนเนื้อเร่ือง 

การเขียนอางองิในสวนเนื้อเร่ือง ใหเขียนแบบการบรรยาย  โดยเอกสารที่เขียนอางอิงจะตอง
ตรงกับรายการเอกสารในสวนเอกสารอางอิง รูปแบบที่นิยมใช คือ การอาง ระบบนาม – ป (name and 
year) เนื่องจากเปนสากล และงายตอการปฏิบัติ โดยมีรูปแบบดังนี ้

 
กรณีชื่อผูรายงานนําหนาประโยค 

ประภาศรี (2543)...........(ขอความ) 
Joslyn (2010)……………(ขอความ) 
สุภาพรรณ และ สาวิตร (2525)........................(ขอความ) 
Joslyn and Goldstein (1999) …………………..(ขอความ) 

  
กรณีชื่อผูรายงานตามหลงัประโยค 

(ขอความ)....................(ประภาศรี, 2543) 
(ขอความ)....................(Kelly, 2005) 
(ขอความ)....................(พรพมิล และ วันวสิา, 2550) 
(ขอความ)....................(Kelly and Rose, 2001) 
 

หลักเกณฑการลงชื่อผูแตง 
1.1 ผูแตงคนเดียว  ผูแตงคนไทยใหใชช่ือ  สําหรับผูแตงชาวตางประเทศใหใชช่ือนามสกุล เชน 

   (สมพจน, 2547) 
   (Smith, 1972) 
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1.2 ผูแตง 2 คน  ผูแตงคนไทย ใหใสช่ือทั้งสองคนและคั่นกลางดวยคําวา “และ” สําหรับผูแตง
ชาวตางประเทศ ใสช่ือสกุลและคั่นกลางดวย “and”  เชน 
   (พชรภูมิ และ วาสนา, 2546) 

 (Bruce and Smith, 2004) 
1.3 ผูแตงมากกวา 2 คน  ใหเขียนเฉพาะคนแรก โดยผูแตงคนไทย  ตามดวยคําวา “และคณะ” 

สําหรับผูแตงชาวตางประเทศ ใหใสช่ือสกลุและตามดวยคําวา  “et al.” เชน 
   (พชรภูมิ  และคณะ, 2545) 
   (Burce  et al., 2005) 

1.4 ผูแตงมีราชทินนามหรือฐานันดรศักดิ์   ใหลงคํานําหนาพระนามหรือบรรดาศักดิ ์ไวนําหนา
ช่ือดวย เชน 
   (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2540) 
   (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2245) 

1.5 ผูแตงท่ีมียศ ตําแหนง  ผูแตงที่มียศทางทหาร ตํารวจ นายแพทย แพทยหญิง หรือ ตําแหนง
ทางวิชาการตาง ๆ เชน  ศาสตราจารย   รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย คํานําหนาเหลานี้ ใหตัดทิ้ง
ใหหมด  เชน 
   (เจิมศักดิ,์ 2542) 
   (พรทิพย, 2544) 

1.6 ผูแตงใชนามแฝง   ใหลงชื่อนามแฝงนัน้ เชน 
   (ว. วินิจฉยักุล, 2538) 
   (ยาขอบ, 2540) 
 1.7 ผูแตงท่ีเปนสถาบัน   ในกรณีที่มีหนวยงานใหญและหนวยงานยอย ใหเรียงตามลําดับหนวย
ใหญไปหาหนวยยอย เชน 
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประมง, 2548) 
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว, 2541) 

1.8 ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลมและพิมพตางปกัน และตองการอางพรอมกัน  ใหเขยีน
เรียงตามลําดับปที่พิมพกอนหลัง คั่นกลางดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
   (ประเวศ, 2541, 2545) 
   (นภดล, 2538, 2547) 
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1.9 ผูแตงคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเลมแตพิมพปเดียวกัน ใหใชอักษร ก ข ค  ตามหลังป 
พ.ศ. เอกสารภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร a b c  ตามหลังป ค.ศ.  เชน 
   (สุนทร, 2538ก) 

(สุนทร, 2538ข) 
1.10 ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชช่ือบรรณาธิการหรือผูรวบรวมแทน เชน  

(ระเดน, บรรณาธิการ, 2538) 
(สมชาย, ผูรวบรวม, 2542) 

1.11 ไมปรากฏชื่อผูแตง บรรณาธิการ หรือผูรวบรวม  ใหใชคําวา นิรนาม 
แทน เชน 

(นิรนาม, 2543) 
(Anonymous, 1992) 

1.12 หนังสือแปล ใหใสช่ือผูแตงเปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบใหใสช่ือผูแปล เชน 
(เคอร, 2533) 
(สุคนธรส, ผูแปล, 2540) 

1.13 การอางองิงานหลายชิ้นพรอมกัน ในกรณีที่ตองการอางอิงงานของผูแตงหลายคนพรอม
กัน ใหเรียงตามลําดับปที่พิมพกอนหลัง และคั่นกลางดวยเครื่องหมายอฒัภาค (;) เชน 

(แกวกาญจน, 2543; นภาลัย, 2546) 
1.14 การอางองิถึงเอกสารที่มีผูอ่ืนอางไว  ในกรณีที่นําเอาเอกสารที่ผูอ่ืนอางมาอางอีกทีหนึ่ง ถือ

วาไมใชการนาํมาอางจากเอกสารโดยตรง ใหลงรายการอางอิงโดยใช คําวา”อางถึงใน” สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใชคําวา “quoted in” ในเอกสารภาษาตางประเทศ เชน 

(พิเชษฐ, 2529  อางถึงใน พชรภูม,ิ 2543) 
   (Jackson, 1999 quoted in Role, 2004) 

1.15 การอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน นํามาจากอนิเทอรเน็ต หรือ แผนซีดีรอม ในการ
อางอิงในเนื้อหา ใหใสลักษณะเดียวกับหนังสือ 
              (กรมประมง, 2550) 
 1.16 การอางอิงแบบอืน่ๆ ในกรณีที่มกีารอางอิงถึงเอกสารประเภทอืน่ที่พิเศษ เชน ตนฉบบั
ตัวเขียน จดหมาย หรือการสัมภาษณ ฯลฯ การเขียนอางอิงใหระบใุหทราบถึงลักษณะพเิศษนัน้ๆ ดวย เชน 

(ระเดน, จดหมาย) 
(พรทิพย, สัมภาษณ)                                       
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2. หลกัเกณฑการเขียนอางอิงในเอกสารอางอิง 

ใหเขยีนคําวา  “เอกสารอางอิง”  ไวตรงกลางหนากระดาษ  พิมพเปนตัวหนา ไมตองขีดเสนใต 

ใหเวน 1 บรรทัด  แลวเขยีนเอกสารอางอิงรายการแรก  โดยมีหลักเกณฑดังนี ้
2.1 การเรียงลําดับเอกสาร ใหเรียงลําดับชือ่ผูแตงตามอักษร เร่ิมดวยเอกสารภาษาไทย ตามดวย

เอกสารภาษาตางประเทศ 
 เอกสารอางอิงหลายเรื่องที่มผูีแตงคนเดยีวกัน หรือชุดเดยีวกัน  ใหเรียงตามลําดับปของเอกสาร 
ถามีเอกสารอางอิงหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน หรือชุดเดียวกนั  ภายในปเดียวกนัใหใสอักษร ก  ข 
ในเอกสารภาษาไทย และ a b  ในเอกสารภาษาตางประเทศไวหลังปของเอกสาร 

2.2 การเขียนชื่อผูเขียน เอกสารภาษาไทยใหใชช่ือเต็ม โดยใชช่ือตวั ตามดวยช่ือสกลุ  เอกสาร
ภาษาตางประเทศใชช่ือสกุลขึ้นกอน ตามดวยช่ืออ่ืน ๆ ช่ือสกุลใหเขียนเต็ม สวนชื่ออ่ืน ๆ ใหเขียนเฉพาะ
อักษรตวัแรก ยกเวนบางคํา เชน Van, de, der  เปนตน 

2.3 การเวนวรรค ใหเวน 2 ระยะพิมพเมื่อตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)  สวนเครื่องหมาย
อ่ืนๆ เวน 1 ระยะพิมพ 

2.4 ปท่ีพิมพ ใหลงปที่ระบไุวที่หนาปกใน  ถาไมปรากฏปที่พิมพใหใสปลิขสิทธิ์แทน  ถาไมมี
ทั้งสองอยางใช  ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่พิมพ) แทน หนังสือตางประเทศใช n.d. (no  date) 

2.5 ชื่อเร่ือง หรือช่ือหนงัสือ  พิมพตวัหนา เขียนตามที่ปรากฏในหนาปกใน ถามีช่ือเร่ืองรองหรือ
คําอธิบายช่ือเร่ืองใหใสใหครบ  โดยมีเครือ่งหมายมหัพภาคคูคัน่ (:) สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศให
ขึ้นตนดวยตวัพิมพใหญทกุคาํ  ยกเวนคําทีเ่ปนคําหนานาม คําสันธาน และคําบพุบท หรือ  article  ภายใน
ช่ือเรื่อง 

2.6 คร้ังท่ีพิมพ  ใหใสคร้ังที่พิมพในกรณทีี่พิมพคร้ังที่ 2 ขึ้นไป 
2.7 สํานักพิมพ หรือโรงพิมพ  คือผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ  และทําการเผยแพร ถาเปน

หนวยงานตางๆจัดพิมพ  ใหใสช่ือหนวยงานนั้นๆเปนสํานักพิมพ 
2.8 สถานที่พมิพ  คือ  ช่ือเมือง  ช่ือจังหวัด และชื่อประเทศ ใหเขยีนเต็ม เอกสารที่ไมปรากฏ

สถานที่พิมพ เอกสารภาษาไทยใช ม.ป.ท. (ไมปรากฏที่พิมพ) เอกสารภาษาตางประเทศใช  n.p. (no  
place)  

2.9 การอางเลขหนาของเอกสารภาษาตางประเทศ ถาอางเพียง 1 หนาใช p. หนาตวัเลข ถาอาง
หลายหนาใช pp. หนาตัวเลข สําหรับเอกสารภาษาไทยใหใช น. หนาตัวเลขทั้งกรณีอางเพยีงหนาเดียว 
และอางหลายหนา 
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2.10 ชื่อวารสารตางประเทศ ตองเขียนดวยคํายอ ยกเวนชื่อที่ยอไมได การยอช่ือวารสารใหยอ
ตามที่วารสารนั้น ๆ กําหนดไวเปนตัวอยาง ซ่ึงมักจะพิมพไวทีห่ัว หรือทายกระดาษ  

 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
1. หนังสือหรือตาํรา 

1.1 กรณีมีผูแตงคนเดียว    
 
 

 
 

ชะลอ  ล้ิมสุวรรณ.  2528.  โรคปลา.  พิมพคร้ังที่ 2.  คณะประมง.  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,  
กรุงเทพฯ.  235 น. 
 

ประจวบ  หลําอุบล.  2527.  กุง.  ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล.  คณะประมง. มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  245 น. 

  
Kempthorne, O.  1967.  The Design and Analysis of Experiments.  Robert E Drieger Publ. Co. Inc. 

Huntington ,New York.  631 p. 
 

1.2 กรณีผูแตง ตัง้แต สองคนขึ้นไป 
หากหนังสือนัน้มีผูแตง 2 คนใหเชื่อมดวยคําวา “และ” หากเกินกวานั้น ใหคั่นดวย

เครื่องหมาย จลุภาค (,) จนกระทั่งถึงคนสุดทายใหคั่นดวยคําวา “และ” 
   

บรรพต  วิรุณราช และ อุทยั  คันโธ.  2534. หลักการเลี้ยงการใหอาหารและการควบคุมปองกันโรคกุง
กุลาดํา.  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 187 น. 

 
จิราภรณ  เกษรจันทร, สิทธิ  บุณยรัตนผลิน และ Latami, T.  2540.  การตรวจวินจิฉยัโรคกุงตวัแดง ดวงขาว

ในแถบเอเชยีดวยกลองจุลทรรศนและปฏิกริิยาลูกโซโพลีเมอรเรส.  เอกสารวชิาการฉบบัท่ี 
8/2540.  สถานวีิจยัการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง, กรมประมง.  6 น. 

 

ช่ือผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครั้งที.่//สํานักพิมพ์,/สถานที่พิมพ์.//จํานวนหน้าทั้งหมด. 
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White, A., Handler, P. and Smith, E.L.  1973.  Principles of Biochemistry.  5 Th ed.  Mc.Graw Hill 
Kogakusha Ltd.,Tokyo.  1294 p. 

 
1.3 กรณีอางอิงเอกสารของบุคคลหนึ่ง ปรากฏในหนังสือท่ีรวบรวมโดยอีก 

บุคคลหนึ่ง 
  

ช่ือผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือบทความ.//หนาทีป่รากฏขอมูล. ใน  ช่ือผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อเร่ือง.//
สํานักพิมพ,/สถานที่พิมพ.//จํานวนหนาทั้งหมด. 

 
 

ไพโรจน  จองพาณิชย.  2520.  โรคออยที่เกิดจากเชื้อรา, น. 141-145. ใน เกษม สุขสถาน และอุดม พูล
เกษ (ผูรวบรวม).  หลักการทําไรออย.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   

 
Spraque, G.F. 1966.  Quantitative genetics in plant improvement,  pp. 315 – 354. In  K.J. Frey(ed.).  

Plant Breeding.  The lowa  State University Press, Ames, Iowa. 
 

1.4 กรณีท่ีอางอิงสองทอด คือ เอกสารของบุคคลหนึ่งไดรับการอางโดย ผูแตง 
หนังสือใหอางตามที่ผูแตงอางไว 
 

ทิม  พรรณศิริ.  2518.  การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับควายไทย.  อางโดย  จรัญ  จันทลักขณา.  ควายไทยใน
ระบบไรนาไทย.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพฯ.  171 น. 
 

1.5  กรณีหนังสือแปล  
 

กฤษฎา  สัมพันธารักษ.  2521.  พืชไร.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพฯ. 394 น.  แปลจาก  
Litzenberger, S.C. (ed.).  Guide for Field Corps in the Tropics and the Subtropics.  Agency 
for International Development, Washington, D.C. 

 
Millot, G.  1970.  Geology of clays (English translation from French). Springer Verlag,  New York.  

429 p.  
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หมายเหตุ  สําหรับเอกสารหรือตําราที่มีสถานที่พิมพมากกวา 1 แหง ใหเขียนแหงแรกที่ปรากฏ
กอนเพยีงแหงเดียว 

 

2. เอกสารประเภทวารสาร (Periodicals) 
 
ช่ือผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่ (ฉบับที่)/:/ หนาทั้งหมดของ 
 บทความ. 
 

 

พรเลิศ  จันทรชัชกูล.  2538.  โรคกุงตัวแดงดาวขาว.  วารสารการประมง.  48 (2): 144 – 148. 
 
สุพจน  เอนกวนิช,  ธีรศักดิ์  ตรัยมงคลกูล และ พิภพ จาริกภากร.  2519.  การศึกษาภาวะโรคคีโตซิสใน

โคนม.  วิทยาสารเกษตรศาสตร. 10 (1): 65-73. 
 
Busah, R.H., Hammond, J. and Fronhberg, R.C. 1976.  Stability and performance of Hard red spring 

wheat bulks for grain yield.  Crop Sci. 16: 256 – 259. 
 
3. เอกสารประเภทรายงาน (report and proceedings) 

3.1  กรณีท่ีมีชื่อบุคคลเปนผูรายงาน 
 
 ช่ือผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือบทความ.//ชื่อเอกสาร.//สํานักพมิพ,/สถานที่พมิพ.//จํานวนหนา 

   ทั้งหมด.  
 
ธวัช  ลวะเปารยะ.  2513.  การผสมพันธุและปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน.  รายงานความกาวหนา

โครงการวิจัยขาวโพดและขาวฟาง.  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพฯ. 42 น. 
 
Brethour, J.R. and Chalupa, W.V.  1977.  Amicloral and monensin in high roughage Cattlertatons.  

Annu.  Meeting Abstr.  Amer.  Soc.  Anim.  Sci.  222 p. 

3.2  
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3.3 กรณีสมาคม สภา คณะกรรมการ กรม กอง สํานักงาน หรืออ่ืนๆ ท่ีคลายกัน  
เปนผูรายงาน 
 
กองพืชไร.  2520 ก.  พันธุพชืไร 2520.  เอกสารวิชาการเลมท่ี 2.  กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.   

39 น. 
กองพืชไร.   2520 ข.  หลักการปรับปรุงพันธุพืชโดยยอ.  เอกสารวิชาการเลมท่ี 2503.                
 กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.  16 น. 

 
คณะกรรมการศึกษาภาวะการผลิตและอุตสาหกรรมยาสูบไทย.  2519.  รายงานการศกึษาเรื่อง 
           ภาวะการผลติและอุตสาหกรรมใบยาสูบไทย. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
            เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ กรุงเทพฯ.  32 น. 
 
American Phytopathological Society.  Committee on Standardization of Fungicidal  Tests.  1943.  

Definitions of fungicide terms. Phytopathology 33 : 624 – 626. 
 

3.4 กรณีอางเอกสารของบุคคลหนึ่งท่ีปรากฏในรายงานโดยอีกบุคคลหนึ่ง หรือ 
คณะกรรมการ หรือ สํานักงาน ฯลฯ อีกชุดหนึ่ง 
 
 

พีระ  อาวสมบูรณ.  2533.  การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบานบริเวณอาวพังงา, น. 625 – 639. ใน 
รายงานการสมัมนาวิชาการประจําป 2533.  กรมประมง,  กรุงเทพฯ. 240 น. 

 
ลิลา  เรืองแปน.  2530.  โรคกุงทะเล: โรคที่มีสาเหตุจากปรสิตและตวัเกาะอาศัยภายนอก, น. 27 – 45. 

ใน เอกสารประกอบการสัมมนาการเพาะเลี้ยงทะเลคร้ังท่ี 1.  ชมรมวิทยาศาสตรการประมง.  
คณะประมง.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพฯ.  320 น. 

 
Ross,  W.M., Gardner, C.O. and Nordquist, P.T.  1971.  Population Breeding in sorghum. pp. 93 – 98.  

In Proc. 7 th  Biennial Grain Sorghum Research and Utilization  Conference. Lubbock, 
Texas. 
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3.5  กรณีอางเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูรายงาน ใหใชคําวา “นรินาม”  ในเอกสารภาษาไทย 
และคําวา ”Anonymous” ในเอกสารภาษาตางประเทศ 

 

นิรนาม.  2522.  กรรมวิธีการผลิตเมล็ดมะมวงหิมพานตออกสูตลาด,  น. 24 – 32. ใน กลุมเกษตรกรผู
ปลูกมะมวงหมิพานต  อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ผูรวบรวม).  มะมวงหินพานต.  โรงพิมพศิริ
ภัณฑออฟเซ็ท,  ขอนแกน. 300 น. 

 
Anonymous.  1968.  Notice to grower relative to the naming and release of a commercial variety of 

upland cotton. Acala 3080.  New Mexico Agr.  Exp.  Sta.  And U.S. Dep. Agr.  Memo.  6 p.  
 

3.6 กรณีอางอิงเอกสารแปล 
 

Tavasevich, L.N., Kozhykhavova, M.I. and Obkhodova, T.A.  1977.  Effect of foreign virus on the 
specific virus infections of the host insect. (English translation from Russian).  Akad.  Nauk  
USSR  Biol.  Bull.  4 (1): 95 – 100.  

 
4. เอกสารที่ไมปรากฏสํานักพมิพ 

ในกรณีที่เอกสารที่นํามาประกอบไมปรากฏสํานักพิมพ แตเอกสารนั้นผลิตโดยหนวยงาน
หรือองคกรที่เปนที่ยอมรับในสาขานั้น และสามารถหาแหลงที่แนนอน สามารถนําหนวยงานหรอื
องคกรที่ปรากฏในเอกสารนัน้มาเปนขอมลูได หากไมปรากฏแหลงใดเลยใหใชคําวา ม.ป.ท. 
 

วีณรงค  ภิญโญ.  2519.  เตาเผาลิกไนตแบบเอนกประสงครุน 2519. สถานีศึกษายาสบูแมโจ,  เชียงใหม.  
8 น. 

 
อานนท  สิริสุริยกลมชัย.  2536.  อาหารกุงกุลาดํา.  ม.ป.ท. 86 น. 
 
Cockerham, C.C. 1970.  Random vs.  fixed effects in plant genetics.  Paper presented at the 7 th 

International Biometric Conference.  Stadthallensale,  Hannover,  Germany.  41 p. 
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5. เอกสารที่ไมปรากฏปท่ีพิมพ 
เอกสารใดไมปรากฏปที่พิมพไว ใหใสคําวา ม.ป.ป. แทน ตําแหนงปทีพ่ิมพ 

 

กรมประมง.  ม.ป.ป.  สรุปคาํบรรยายการเพาะเลี้ยงกุง.  สโมสรสัญญาบัตรทหารเรือ, สงขลา.   
49 น. 

 
Duncan, D.W.  n.d.  Official  Method of the Analysis.  The Association  of official   
           Analytical Chemists Inc., Virginia.  278 pp. 

 
6. วิทยานิพนธ  ปญหาพิเศษ ปริญญานิพนธ  

 

 
ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ.//ปที่พิมพ.////ช่ือเร่ืองวิทยานพินธ ปญหาพิเศษ ปริญญานิพนธ.             
              //ระดบัวิทยานิพนธ/ช่ือสาขา/ภาควิชา/คณะ/ช่ือมหาวิทยาลัย.  
 

 

คํารน  ปานอําพัน และ นภดล  คงเจริญ.  2544.  กระบวนการผลิตลูกชิ้นปลาผสมหอยแมลงภู.  ปญหา
พิเศษปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอุตสาหกรรมประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง.   

 
อนุตรา  อัครจามร.  2534.  การศึกษาทางเนือ้เยื่อของกุงกลุาดํา.  วิทยานพินธปริญญา 
            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   
 
Prastsrisupab,  T.  1979.   Evaluation of Progress From selection for resistance to downy Mildew in 

Thai Composite # 1 DMR. M.S. thesis.  Kasetsart University,  Bangkok.  
 

7. กรณีอางอิงเอกสารหลายฉบบัท่ีเขียนโดยผูเขียนคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน ใหเรียงตามป  
 

ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร.  2522.  อิทธิพลของนมตอการพัฒนาเยาวชน.  โภชนาการสาร  13 (4) : 248. 
 
ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร.  2524.  สภาวะโภชนาการของประเทศไทยในปจจุบัน.  โภชนาการสาร  15 (1): 

54 – 69.   
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2520.  ชนบทไทย 2521.  โรงพิมพสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี,   

กรุงเทพฯ.  148 น. 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2523.  ประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (2550 

- 2522). โรงพิมพสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี,  กรุงเทพฯ.   31 น.  
 
Cathey,  H.M.  1964.  Physiology of growth retarding chemical.  Ann.  Rev.  Plant  Physiol.  15 : 

271 – 302.  
Cathey,  H.M.  1969.  Enhancing the activity of Chemical growth retardants.  I.  Uni – F 529  

compared with B 995.  II. A Method of applying growth retardants.  Florist’ s Rev.  March 
13, p. 56. 

 
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 

 

 
กองเศรษฐกจิการประมง.  2541.  จํานวนผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ําเค็ม จําแนกตามประเภทป 2534 

– 2538.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http:// rahu.fisheries.go.th  (25 กนัยายน 2547). 
 
พรเลิศ  จันทรรัชชกูล, นพพล  ศุกระกาญน และ สัมพันธ  ปานจรัตน.  2541.  ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมบางประการตอการตอบสนองทางภูมิคุมกนัของกุงกุลาดาํ 
(Penaeus monodon Fabricius).  [ซีดี - รอม] : การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 36 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3 –5 กุมภาพันธ 2541.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  

  กรุงเทพฯ. 
 
Anonymous.  1999.  U.S. Import of Shrimp  (all types) by Country With Comparison, 1999 APRIL. 

[Online].  Available: http://www.st.nmfs.gov  (15 Aug. 1999) 
 

ช่ือผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//[ออนไลน].//เขาถึงไดจาก/:/ชื่อเว็บไซต (วัน เดือน ปที่คน). 
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ภาคผนวก 
ตัวอยางเลมรายงานปญหาพิเศษ / โครงงาน 
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โครงงาน / ปญหาพิเศษ 
 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
Environmental*Impact*Assessment*Using*Geographic*Information*Systems 

 
 
 
 

 
นางสาวนิตยา**สวนขัน 
นางสาวพนดิา**นําวิทยา 

 
 
 
 

เสนอ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย*วิทยาเขตตรัง 
เพื่อความสมบรูณแหงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต*(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

พ.ศ.*2555 
 

ภาคผนวก 1 (ปกนอก)      

 Angsana 22 ตัวหนา 

ขนาด 1.8x3 ซม. 

  เว้น 2 บรรทัด 16 

  เว้น 1 บรรทัด 16 

Angsana  16
ตัวหนา เว้นเท่ากัน

จัดกลาง 
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โครงงาน/ปญหาพิเศษ 

 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 
 

Environmental*Impact*Assessment*Using*Geographic*Information Systems 
 

 
 
 

 
 

 
นางสาวนิตยา**สวนขัน 
นางสาวพนดิา**นําวิทยา 

 
 
 
 

เสนอ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เพื่อความสมบรูณแหงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

พ.ศ. 2555 
 

ภาคผนวก 2 (ปกใน)           

Angsana 16 

ตัวธรรมดา 

 เว้นเท่ากัน 

Angsana  22 ตัวหนา 

 ขนาด 1.8x3 ซม. 

  เว้น 2 บรรทัด

  เว้น 1 บรรทัด 16 

จัดกลาง 
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ใบอนุมัติโครงงาน/ปญหาพิเศษ 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย*วิทยาเขตตรงั 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต*(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
สาขาสิ่งแวดลอม 

       
 
เร่ือง  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

                   Environmental*Impact*Assessment*Using*Geographic*Information*Systems 
 

นามผูวิจยั นางสาวนิตยา**สวนขัน 
                     นางสาวพนดิา**นําวิทยา 

 
ไดรับความเหน็ชอบโดย 
   
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ___________________วันที่****เดือน***************พ.ศ.**** 
              (นางพรทิพย**หนักแนน)  
 
กรรมการที่ปรึกษา           ___________________วันที_่__เดือน ____________ พ.ศ._____ 
            (นางสาวนุชนาฏ**นิลออ) 
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 การวิจยันี้ศกึษาประสิทธิภาพในการกําจัดสยีอมของโรงงานสิ่งทอที่มีสารอินทรียไนโตรเจนใน
โครงสรางดวยตะกอนจุลินทรียแขวนลอย น้ําเสยีทีใ่ชเปนน้ําเสียสังเคราะหที่มีความเขมขนของสียอมสอง
ชนิด คือ สี Reactive Red 141 และ Basic Blue 41 อยางละ 100 มิลลิกรัมตอลิตร มีน้าํแปง  อะคริลิคไซค  
และโพลีไวนิลแอลกอฮอลเปนแหลงคารบอน และมีคาซโีอดีเร่ิมตน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร จากการ
ทดลองในสภาวะแอนแอโรบกิตอเนื่องดวยสภาวะแอโรบกิ พบวาตะกอนจุลินทรียแขวนลอยสามารถ
กําจดัสียอมอะโซไดดใีนน้าํเสียสังเคราะหที่มีทั้งแหลงคารบอนและสียอมเปนองคประกอบ  ในการ
ทดลองแบบแบตซดวยตะกอนจุลินทรียแขวนลอย  ที่มีความเขมขนของจุลินทรยี 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร 
และเขยาขวดน้าํเสียตัวอยางทีค่วามเรว็รอบ 100 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส  พบวาในชัว่โมง
แรกจุลินทรียสามารถลดสียอม Reactive Red 141 และ Basic Blue 41 ไดรอยละ 55.95 และ 61.99 
ตามลําดับ  โดยระยะเวลาในการกาํจดัสียอม Reactive Red 141 ที่ 88 เชนติเมตร มีประสิทธภิาพในการ
กําจดัสียอม Reactive Red 141 ซีโอด ี และไนโตรเจนทั้งหมด เปนรอยละ 98.64, 87.48 และ 72.28   
ตามลําดับ ตะกอนจุลินทรียแขวนลอยใชเวลาในการกาํจดัสียอม Basic Blue 41 เทากับ 11 เชนติเมตร  
ประสิทธภิาพในการกาํจดัสียอม Basic Blue 41 ซีโอดี และไนโตรเจนทั้งหมด เปนรอยละ 97.74, 83.97 
และ 17.44  ตามลําดับ   
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ABSTRACT 

 
 

Title                 :  Removal of Dye Containing Organic Nitrogen by Suspended Sludge 
By  :  Miss Nittaya  Sunkhun 

:  Mr Pravit  Wittaya  
Degree  :  Bachelor of Science (Environmental Science) 
Major Field :  Environmental Science 
Advisor           :  Assistant Professor Doctor Suwit  Jitpakdee 
 
  
 

 This research was carried out to determine decolourization efficiencies of azo 
dyes (Reactive Red 141(RR141) and Basic Blue 41(BB41)) contained organic nitrogen in 
their molecule by suspended sludge.  The components of synthetic textile wastewater 
were 100 mg/l of azo dye and 1,000 mg/l of total COD concentration which containing 
modified starch, acrylic size and polyvinyl alcohol as carbon source. The experiments 
were investigated under sequential anaerobic-aerobic condition. Results indicated that 
suspended sludge could decolourized azo dyes in synthetic wastewater containing carbon 
source.  In suspended sludge experiment, the concentration of microorganism was 5,000 
mgMLSS/l. The experimental bottles were incubated at 30°C in a shaker at 100 rpm.  It 
was found that colour removal in the first hour of RR141 and BB41 were 55.95% and 
61.99%, respectively.  The decolourization of RR141 was 88 h.  The colour, COD and 
total nitrogen removal efficiencies were 98.64%, 87.48% and 72.28%, respectively.  For 
BB41, the decolourization was 11 h.  The colour, COD and total nitrogen removal 
efficiencies were 97.94%, 83.97% and 17.44%, respectively.   
 

( การเขียน Abstract ใหใช Times New Roman ขนาด 12 ) 
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ช่ือเร่ือง (อังกฤษ)  :   .................................................................................................................................. 
วันที่สอบ    :  ................................................เวลา........................................................................ 
ผลการสอบ   :  ............................. (เขียนวาผาน/ไมผาน)     
 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ............................................................................ (......../........./…......) 
     (                                                          ) 
กรรมการที่ปรึกษา               ............................................................................ (......../........../.........) 
     (                                                           ) 
กรรมการที่ปรึกษา               ............................................................................ (......../…......./.........) 
        (                                                           ) 
หัวหนาสาขา                        ............................................................................ (…...../…......./.........) 
        (                                                           ) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ใบรายงานผลการสอบ (บพ.04) ฉบับจริงยื่นแกประธานกรรมการที่ปรึกษากอนสอบ และหลังจากสอบ
เสร็จใหยืน่ บพ.04 แกอาจารยประจําวิชา 

บพ. 04 

เลขที่................. 



2 

 

แบบประเมินการนําเสนอ   (  ) ปญหาพิเศษ (  ) โครงงาน  

ช่ือเร่ือง (ไทย)………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือเร่ือง (อังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือนักศึกษา  1. …………………………………………2. ……………………………………………………… 

3. ………………………………….…… สาขาวิชา ………………………ปที่จบ…………….. 

หัวขอ  น้ําหนักคะแนน 
5 4 3 2 1 

1.  การดําเนินการวิจัย      

     1.1  ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคและข้ันตอนที่วางไว      

     1.2  ดําเนินการวิจัยตามวิธกีารไดอยางถูกตอง      

     1.3  ใชเครื่องมือในการวิจยัไดอยางถูกตองและเหมาะสม      

     1.4  วิเคราะหผลการทดลองถูกตอง      

     1.5  สรุปผลการทดลองไดอยางถูกตอง      

     1.6  วิจารณผลการทดลองที่ไดอยางถูกตอง และมีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนผลการ

ทดลองที่ได 

     

     1.7  งานวิจัยเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      

2. การนําเสนอ      

      2.1 การนําเสนอขอมูลท่ีจาํเปนถูกตอง และครบถวน      

      2.2 กําหนดลําดับขั้นตอนของการนําเสนอไดดี ใชภาษาถูกตอง ไมสับสน      

      2.3 ใชคําศัพทเฉพาะไดอยางถูกตอง      

      2.4 คุณภาพของสื่อท่ีใช ใชเวลาในการนําเสนออยางเหมาะสม      

      2.5 ตอบคําถามไดอยางมีเหตุผล ชัดเจน และตรงประเด็น       

      2.6 บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม      

รวม        

รวมคะแนนที่ได  

ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………… 

         ลงนาม …………………………………………………. 

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

                      ……………../………………./……………… 

หมายเหตุ : แบบประเมินการนําเสนอบทนิพนธ (บพ.05) เก็บไวท่ีสาขา 

บพ. 05 

เลขที่................... 
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    ใบคํารองขออนุมัติทํารูปเลม  ใบคํารองขออนุมัติทํารูปเลม  ((      ))  ปญหาพิเศษ  ปญหาพิเศษ  ((      ))  โครงงาน โครงงาน   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  
ขาพเจา 1. ……………………………………… 2. .…………………………………………. 

สาขาวิชา……………………………….............… มีความประสงคขอตรวจสอบความถูกตองเพื่อขออนมุัติทําเลมปญหา

พิเศษโดยไดรับการตรวจสอบเบื้องตนจาก 
1……………………………………ลายมือช่ือ…………………………… (…/…/…) ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

2……………………………………ลายมือช่ือ…………………………… (…/…/…) กรรมการที่ปรึกษา  

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………….. 

 การเรียงลําดับสวนตางๆ ของปญหาพิเศษ และสวนที่ตองแกไข (√  แสดงวาตองแกไข) 

  1. ปกนอก        8. สารบัญ     15. สถานที่ทําการทดลอง 

  2. กระดาษเปลา    9. สารบัญตาราง (ถามี)    16. ระยะเวลาในการทดลอง 

  3. ปกใน     10. สารบัญภาพ (ถามี)   17. ผลและวจิารณผลการทดลอง 

  4. ใบรับรองปญหาพิเศษ  11. บทนํา    18. สรุปผล 

  5. บทคัดยอภาษาไทย*   12. วัตถุประสงค   19. ขอเสนอแนะ (ถามี) 

  6. บทคัดยอภาษาอังกฤษ  13. ตรวจเอกสาร   20. เอกสารอางอิง 

  7. กิตติกรรมประกาศ (ถามี)  14. อุปกรณและวิธีการ    21. ภาคผนวก (ถามี) 

         22. กระดาษเปลา   
 
 
 
 
 
 
อนุญาตให ทําเลมได                                                           ……………………………………….. (…./…./…) 

          (……………………………………….) 

หมายเหต ุ  1.  นักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษที่เสร็จสมบูรณแลวใหกับฝายวชิาการและวิจัยจํานวน 2 เลม พรอม File   
                       รูปเลมปญหาพิเศษทั้งหมด 
 
 
 
 

แกไขครั้งท่ี 2  

……………………………………

…………………………………… 

(………………………….) 

           (ผูตรวจสอบ) 

แกไขครั้งท่ี 3  

……………………………………

………………………………….. 

   (………………………….) 

            (ผูตรวจสอบ) 

แกไขครั้งท่ี 1 
……………………………………

……………………………… 

(………………………….) 

           (ผูตรวจสอบ) 

บพ. 06 

เลขที่................... 
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  คํารองขอ เปล่ียนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
 

ดวยขาพเจา  1. (นาย/น.ส.) ................................................................................ รหัสนักศึกษา ..............................................                         
2.  (นาย/น.ส.) ................................................................................ รหัสนักศึกษา .............................................. 
3.  (นาย/น.ส.) ................................................................................ รหัสนักศึกษา .............................................. 

นักศึกษาช้ันปที่ ....... สาขาวิชา.................………………………………. ไดทําโครงงาน/ปญหาพิเศษเรื่อง 
(ภาษาไทย) ............................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................................................... 
 
และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดใหม  ดังนี้ 
                               ช่ือ-สกุล อาจารย พรอมตําแหนงทางวิชาการ                               ลงนาม                          วัน/เดือน/ป 
ประธานกรรมการ ……………………………………………………        …………………………….    ……/……/…… 
กรรมการ               ……………………………………………………        …………………………….    ……/……/…… 
กรรมการ              ……………………………………………………        …………………………….    ……/……/…… 
คณะกรรมการชุดเดิม 
                               ช่ือ-สกุล อาจารย พรอมตําแหนงทางวิชาการ                               ลงนาม                          วัน/เดือน/ป 
ประธานกรรมการ ……………………………………………………        …………………………….    ……/……/…… 
กรรมการ               ……………………………………………………        …………………………….    ……/……/…… 
กรรมการ              ……………………………………………………        …………………………….    ……/……/…… 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
…………………………………… (…../…../….)                                   …………………………………… (…../…../…..)  
(…………………………………..)   ผูขออนุมัติ          (…………………………………..)    ผูขออนุมัติ    
…………………………………… (…../…../….)  
 (…………………………………..)   ผูขออนุมัติ                                      
ความเห็นประธานกรรมการที่ปรึกษา         ความเห็นหัวหนาสาขา 
…………………………………………………                                     …………………………………………………… 
ลงนาม ……………………………………….                                        ลงนาม …………………………………………... 
         (………………………………………..)                                         (…………………………………………….)       
                    ………/………/………                  ………/………/……… 
 
หมายเหตุ :  ใหทําสําเนา (บพ. 07) ตามจํานวนคณะกรรมการชุดเดิมและชุดใหมที่ขอเปลี่ยนแปลง แลวยื่นใหแกอาจารยทุกทาน 
 

บพ. 07 

เลขที่................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




