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บทท่ี  1 
บทน า 

 

การจัดท าคู่มือจัดท าโครงการฉบับนี้  จะใช้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับการพิมพ์เอกสาร
ทางวิชาการให้กับนักศึกษา     ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยใช้เป็น
แนวทางในการจัดพิมพ์รายงานผลโครงการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งสามารถระบุแบ่งหมวด ๆ ได้ดังนี้ 

1.1  วัตถุประสงค์ของการจัดท า 
1.2  กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
1.3  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการ 
1.4 บทบาท-หน้าที่ของนักศึกษา 
1.5  บทบาท-หน้าที่ของครูผู้สอนวิชาโครงการ 
1.6  ลิขสิทธิ์ของโครงการ 

 

1.1  วัตถุประสงค์ของการจัดท า 
1.1.1.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้วิชาโครงการและจัดท าโครงการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรีย

วิชาโครงการ 
1.1.2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ และด าเนินการส าหรับครูผู้สอน

และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการของสถานศึกษา 
 
1.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 8. โครงสร้างหลักสูตร  
ข้อ 8.2.4. โครงการ  ประกอบด้วยสมรรถนะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การแก้ปัญหา  การปรับปรุง

การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของตนเอง  โดยใช้ลักษณะของการศึกษา  เพ่ือบูรณาการสู่การปฏิบัติจริงและ
ประยุกต์สู่อาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ  จ านวน  4  หน่วยกิต  

ข้อ 6. การคิดหน่วยกิต  
ข้อ 6.5. การท าโครงการที่ได้รับมอบหมายจ านวน  54  ชั่วโมง  เท่ากับ  1  หน่วยกิต  
ข้อ 9. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้  
ข้อ 9.8. สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนน าสู่การปฏิบัติใน

งานอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามลักษณะการศึกษา  
1.3.  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการ 
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ภาพที่ 1-1  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการของสถานศึกษา 

1.4  บทบาท-หน้าที่ของนักศึกษาในการเรียนวิชาโครงการ 
  “นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการและจะต้องจัดท าโครงการของตน  
ตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนดให้”   

นักศึกษาสามารถหาแนวทางในการจัดท าโครงการได้ 2 แนวทาง คือ 
  1.3.1  โครงการที่ก าหนดหัวข้องเรื่องโดยครูผู้สอน 
                     โครงการที่ได้จากครูผู้สอนก าหนดให้   โดยการประกาศคัดเลือกหาผู้ที่สนใจท าโครงการ
ตามท่ีครูผู้สอนก าหนดขึ้น  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการของส
ถาศึกษา 
            แนวทาง  โครงการดังกล่าวนั้นจะต้องเสนอโดยครูผู้สอนวิชาโครงการ    ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการของสถาศึกษา  แล้วประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ
จะท าโครงการ  แล้วให้นักศึกษาน าเสนอโครงการ  เพื่อประเมินผลและวัดผล  ความเข้าใจ  ความสามารถของ
นักศึกษาดังกล่าว   โดยจะต้องมีการขอสอบหัวข้อโครงการตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ด าเนินการสอบ 
 
  1.3.2  โครงการที่นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
                      โครงการที่นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นักศึกษาจะต้องน าหัวข้อไปน าเสนอต่อ
ครูผู้สอนในชั้นเรียน  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
             1.3.2.1  ตรวจสอบรายชื่อหัวข้อโครงการก่อน  เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ผู้อื่น
ได้ท ามาแล้ว          
  1.3.2.2  น าเสนอแนวทาง  ความเป็นไปได้ของโครงการต่อครูผู้สอนในชั้นเรียน จนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นให้ด าเนินโครงการต่อได้จากครูผ้สอนวิชาโครงการ 

1.3.2.3 จัดท าโครงการโดยย่อตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด  (แบบ  คก. 01 ,   
คก. 02,  คก. 03)  เสนอต่อสถานศึกษา          
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1.3.2.4 น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการตามวันเวลาที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
 
1.5  บทบาท-หน้าที่ของครูผู้สอนวิชาโครงการ 
  “ครูผู้สอนวิชาโครงการ”  หมายถึง ครูผู้สอนประจ าวิชาที่มีความรับผิดชอบในการจัดการความรู้วิชา
โครงการ  โดยจะต้องมีหน้าที่ดังนี้ 
  1.4.1  จัดการความรู้และแนะน าแนวทางในการจัดท าโครงการให้กับนักศึกษา 

1.4.2  ตรวจสอบรายชื่อหัวข้อโครงการ  เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับโครงการที่จัดท า 
มาแล้ว 
  1.4.3  ให้ค าปรึกษา –  แนะน าในการจัดท าโครงการของนักศึกษา 
            1.4.4  เป็นกรรมการสอบหัวข้อโครงการ  ความก้าวหน้าโครงการ  ประเมินผลโครงการ  
ประเมินรายงานผลโครงการ  ประเมินผลการเรียนวิชาโครงการของนักศึกษา 
                     
1.6  ลิขสิทธิ์ของโครงการ 
  สิทธิของโครงการและกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ท่ีได้จากการท าโครงการ  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.6.1 ลิขสิทธิ์ของรายงานผลโครงการทุกฉบับ  จะต้องเป็นสมบัติของสถานศึกษาที่อนุมัติหัวข้อ
โครงการ 

1.6.2 อุปกรณ์ที่ได้จากการท าโครงการ  ที่นักศึกษาใช้งบและวัสดุฝึกของสถานศึกษานั้น  ให้ถือ
กรรมสิทธิ์เป็นสมบัติของสถานศึกษา 

1.6.3 อุปกรณ์ที่ได้จากการท าโครงการ  ที่นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน จากองค์กรเอกชนหรือ
หน่วยงานภายนอกทั้งหมด  โดยไม่ได้เบิกงบและวัสดุฝึกของสถานศึกษานั้น  ให้ถือกรรมสิทธิ์เป็นสมบัติของ
หน่วยงานที่ให้ทุก 
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บทท่ี  2 
ส่วนประกอบของรายงานผลโครงการ 

 
ส่วนประกอบของรายงานผลโครงการนั้น สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น  3  ส่วน คือ 

2.1  ส่วนน า 
2.2  ส่วนเนื้องาน 
2.3  ส่วนท้าย 

ส่วนน า  จะประกอบด้วยปกนอก  (รูปแบบสันปก)   ปกใน  หน้าอนุมัติ บทคัดย่อภาษาไทย  บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ        กิตติกรรมประกาศ   สารบัญ   สารบัญตาราง   และสารบัญภาพ  ตามล าดับ 

ส่วนเนื้องาน  จะประกอบด้วย บทที่ 1  บทน า   บทที่ 2  เอกสารและงานศึกษาที่เก่ียวข้อง  บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการศึกษา    บทที่ 4  ผลการศึกษา   บทที่ 5   สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  และ
บรรณานุกรม 

ส่วนท้าย  จะประกอบด้วย ภาคผนวกต่างๆ 
 
2.1  ส่วนน า 

ส่วนน าประกอบด้วยรายละเอียดตามล าดับ  ดังนี้ 
2.1.1  ปกนอก  ปกนอกเป็นปกแข็งสีกรมท่า  พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง  ข้อความบนหน้าปกนอก  จะต้อง

มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ   
2.1.2  สันปก  สันปกของเล่มรายงานผลโครงการนั้น  ให้พิมพ์ชื่อหัวข้อเป็นภาษาไทย, ชือ่และสกุลใน

กรณีท าคนเดียว  หรือพิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้น ในกรณีท าเป็นกลุ่ม, ปี พ.ศ. ที่ส่ง  
2.1.3  ใบรองปก  จ านวน  1  แผ่น (เท่านั้น) 
2.1.4   ปกใน  หน้าปกประกอบด้วย ชื่อโครงการ   ผู้ท าโครงการ  หลักสูตร  สาขาวิชา  สาขางาน 

สถานศึกษา  และปี พ.ศ. ที่ส่งรายงานผลโครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1.4.1  ชื่อโครงการ   เป็นชื่อเดียวกับชื่อของโครงการ 
   2.1.4.2  ชื่อผู้จัดท า ให้มีค าน าหน้าชื่อ นาย หรือ นางสาว ในกรณีท่ีผู้แต่งมียศ  เช่น ว่าที่ร้อย
ตรี หม่อมราชวงศ์ เป็นต้น ให้ใช้ยศนั้นๆ น าหน้าชื่อ    
            2.1.4.3  ระบุว่ารายงานผลโครการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด   สาขาวิชา  
สาขางานใด ชื่อสถานศึกษา และปีที่ส่ง    
  2.1.5  หน้าอนุมัติ     หมายถึง      หน้าที่ใช้ส าหรับเซ็นลงนามของผู้อ านวยการสถานศึกษา ,  
ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบโครงการ  โดยลงลายมือชื่อจริงด้วยหมึกสีด าเท่านั้น   2.1.6  
บทคัดย่อ   ประกอบด้วย   ความเป็นมา   (โดยย่อ)   ขอบเขตและวิธีการศึกษา รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน    
 2.1.7  กิตติกรรมประกาศ      เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ      และความ 
ร่วมมือจนโครงการนั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดี        โดยท้ายสุดให้ระบุเพียงคณะผู้จัดท าหรือผู้จัดท า    
 2.1.8  สารบัญ      เป็นรายการที่แสดงเฉพาะหัวข้อส าคัญๆและส่วนประกอบส าคัญทั้งหมด 
ของรายงานผลโครงการ    โดยต้องระบุหมายเลขให้ตรงกับหัวข้อภายในเล่ม  การจัดพิมพ์สารบัญ หาก
สารบัญไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ (ต่อ)”  กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป    
  2.1.9  สารบัญตาราง            เป็นส่วนหนึ่งแจ้งหมายเลขของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานผล
โครงการ (ถ้ามี)  ส่วนหมายเลขของตารางให้ก าหนดนับตามล าดับจากบทที่นั้นๆ  ซึ่งรวมถึงตารางที่อยู่ในส่วน
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ของภาคผนวกด้วย  การจัดพิมพ์สารบัญตาราง หากสารบัญไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์   ค าว่า “สารบัญตาราง 
(ต่อ)”  กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป เช่นกัน   
  2.1.10  สารบัญภาพ        เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ เช่น รูปภาพ แผนที่ แผนภูม ิ
กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในรายงานผลโครงการ   โดยหมายเลขของภาพให้ก าหนดนับตามล าดับของบทที่
นั้นๆ เช่นเดียวกับตาราง  การจัดพิมพ์สารบัญภาพ   หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์ ค าว่า  
“สารบัญภาพ (ต่อ)”  กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป เช่นกัน    
 
2.2  ส่วนเนื้องาน 
 ส่วนเนื้องาน เป็นส่วนที่แสดงสาระส าคัญของรายงานผลโครงการ  ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   2.2.1  บทที่  1  บทน า 

2.2.2  บทที่  2  เอกสารและงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.3  บทที่  3  วิธีการด าเนินการศึกษา 
2.2.4  บทที่  4  ผลศึกษา 
2.2.5  บทที่  5  สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ   
2.2.6  บรรณานุกรม 

2.2.1  บทที่  1  บทน า   
เป็นบทแรกของรายงานผลโครงการ  ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการท าโครงการตามล าดับ

ประกอบด้วย  
2.2.1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
2.2.1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
2.2.1.3  สมมุติฐานการศึกษา   
2.2.1.4  ขอบเขตการศึกษา   
2.2.1.5  นิยามศัพท์ 
2.2.1.6  ประโยชน์ของผลการศึกษา 

 2.2.2  บทที่  2  เอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง             
เป็นข้อมูลเพ่ือให้ทราบว่ามีใครเคยท าศึกษาเรื่องนี้เอาไว้บ้าง  มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี อะไรบ้าง 

เพ่ือที่จะ   น าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป  ให้ทราบวิธีการศึกษา เพ่ือที่จะน ามาปรับใช้กับงานศึกษา
ได้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน  ช่วยในการแปลความผลการศึกษาให้เหมาะสม  มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
อภิปราย  เทียบเคียงผลจากการศึกษา  ช่วยให้ทราบปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดข้ึน  เพื่อเตรียมการต่างๆ ให้
เหมาะสม ลดปัญหา  หรืออุปสรรคดังกล่าว 

2.2.3  บทที่  3  วิธีการด าเนินการศึกษา  
ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

1. การสร้างนวัตกรรม 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  

2.2.4  บทที่ 4 ผลการด าเนินการศึกษา            
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ควรน าเสนอใหนลักษณะขอบรูปภาพหรือตาราง  และมีค าอธบายสั้น ๆ  ประกอบด้วย 
1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.  ค าอธิบายผลการวิเคราะห์ 

2.2.5  บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 

-  สรุปผลการศึกษา  
-  อภิปรายผล  
-  ข้อเสนอแนะ 

› จากผลการศึกษา 
› เพ่ือการศึกษาต่อไป  

2.2.6. บรรณานุกรม 
2.2.6.1  เพ่ือให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่น ามาใช้นั้น  มีความน่าเชื่อถือ 
2.2.6.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าสิ่งที่กล่าวถึงสามารถ ยืนยันหรือพิสูจน์ได้  
 

  2.3  ส่วนท้าย 
   ส่วนท้ายเรื่องซ่ึงอยู่ในภาคผนวก ประกอบด้วย ภาคผนวก   เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้น      เพ่ือ
ช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายงานผลโครงการเรื่องนั้นอาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น  ซึ่งได้แก่ สัญลักษณ์  ค าย่อ  ภาพประกอบ  การค านวณต่างๆ  แบบสอบถาม  แบบประเมิน  ใบ
งาน และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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บทท่ี  3 
การจัดพิมพ์รายงานผลโครงการ 

 
การจัดพิมพ์รายงานผลโครงการ  มีข้อก าหนดมากมายและหลากหลาย  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกันทั้งสถานศึกษา      โดยสามารถดูจากคู่มือฉบับนี้เป็นตัวอย่างในการพิมพ์ได้  โดยก าหนด
เป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

3.1  การก าหนดกระดาษท่ีใช้ 
3.2  การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์ 
3.3  รูปแบบการพิมพ์ 
3.4  การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
3.5  การพิมพ์บทที่  หัวข้อส าคัญ  และหัวข้อย่อย 
3.6  การพิมพ์ตาราง 
3.7  การพิมพ์ภาพประกอบ 
3.8  การพิมพ์สมการ 
3.9  การพิมพ์บรรณานุกรม 
3.10  การพิมพ์ภาคผนวก 

 
3.1  การก าหนดกระดาษท่ีใช้ 

กระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงานผลโครงการ  หรือท าส าเนารายงานผลโครงการ  จะต้องเป็นกระดาษปอนด์
ขาวชนิดพิเศษไม่มีเส้นบรรทัด   ขนาดมาตรฐาน A4   ความกว้าง   210  มิลลิเมตร   สูง 297 มิลลิเมตร  มี
น้ าหนัก  80  กรัมต่อตารางเมตร  และให้ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียวเท่านั้นตลอดทั้งเล่ม 
 
3.2  การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์ 

การเว้นขอบระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้  
3.2.1  หัวกระดาษตลอดทั้งเล่ม  ให้เว้นจากด้านบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) และยกเว้นเฉพาะหน้าที่

ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบทให้เว้นจากด้านบน 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 
3.2.2  ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
3.2.3  ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

 
3.3  รูปแบบการพิมพ์ 
  3.3.1  ขนาดตัวอักษรและแบบตัวพิมพ์ 
   ให้ใช้หมึกพิมพ์สีด าตลอดทั้งเล่ม  บทที่และชื่อบท   ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 22  พอยต์  รายงาน
ผลโครงการ  ภาษาไทยให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font)  ชื่อ  TH Saraban  หรือ  Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 
พอยต์  เท่านั้น  ส าหรับพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม  ส าหรับตัวอักษรธรรมดาที่เป็นตัวพ้ืนของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม 
และให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อใช้พิมพ์หัวข้อส าคัญ  
            ส่วนภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์  เช่นกัน  
ส าหรับตัวอักษรธรรมดาที่เป็นตัวพ้ืนของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม   
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  3.3.2  การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  โดยจะให้เว้นบรรทัดระหว่าง
หัวข้อส าคัญเท่านั้น ให้เว้น 1 บรรทัด  หัวข้อย่อย ๆ ไม่ต้องเว้นบรรทัด 
  3.3.3  การย่อหน้า   ให้เว้นระยะจากกรอบพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว) ส่วนย่อหน้า
ต่อไปต้องให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อนั้น   
  3.3.4  การข้ึนบรรทัดใหม่ เมื่อพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น    ให้พิจารณาโดยการยกค านั้นไป
พิมพ์ในบรรทัดต่อไปทั้งค า ไม่ควรตัดส่วนท้ายของค าไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่       ปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถ
ตรวจสอบและตัดค าให้อย่างอัตโนมัติ  แต่ก็จะต้องตรวจสอบเช่นกัน 
 
ตัวอย่างการตัดค าที่ไม่ถูกต้อง 
ตัวอย่างที่  1 
  ในงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีการใช้ก าลังไฟฟ้ามาก ๆ โดยทั่วไปมักจะประสบปัญหาเรื่องเพาเวอร์
แฟคเตอร์ของระบบไฟฟ้ามีค่าต่ ากว่าข้อก าหนดของการไฟฟ้า    เป็นเหตุให้ต้องเสียเงินเป็นจ านวนมากให้กับ
ค่ากิโลวาร์ที่มากขึ้น ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้จะกล่าวถึงการควบคุมเพา เวอร์แฟคเตอร์ให้อยู่ในช่วงที่ก าหนดโดย
อัตโนมัติ   
 แก้ไขเป็น 
  ในงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีการใช้ก าลังไฟฟ้ามาก ๆ โดยทั่วไปมักจะประสบปัญหาเรื่องเพาเวอร์
แฟคเตอร์ของระบบไฟฟ้ามีค่าต่ ากว่าข้อก าหนดของการไฟฟ้า    เป็นเหตุให้ต้องเสียเงินเป็นจ านวนมากให้กับ
ค่ากิโลวาร์ที่มากขึ้น  ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้จะกล่าวถึงการควบคุม      เพาเวอร์แฟคเตอร์ให้อยู่ในช่วงที่
ก าหนดโดยอัตโนมัติ   
ตัวอย่างที่  2 
  เมื่อปี  พ.ศ. 2480  ได้ก่อตั้งบริษัทโตโยต้า  คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่นเพ่ือด าเนินธุร กิจด้านการ
ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในประเทศ  ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่
จะต้องขยายธุรกิจสู่ฐานการผลิตในต่างประเทศ จึงได้มติตัดสินใจเลือกประ เทศไทยเป็นประเทศแรกในการ
ลงทุน 
 แก้ไขเป็น 
  เมื่อปี  พ.ศ. 2480  ได้ก่อตั้งบริษัทโตโยต้า  คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่นเพ่ือด าเนิน      ธุรกิจด้าน
การผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในประเทศ  ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่
จะต้องขยายธุรกิจสู่ฐานการผลิตในต่างประเทศ จึงได้มติตัดสินใจเลือก      ประ เทศไทยเป็นประเทศแรกใน
การลงทุน 
  3.3.5  การข้ึนหน้าใหม่ 
                 3.3.5.1  ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ     ให้เว้นขอบล่างอย่างน้อย
ประมาณ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
                 3.3.5.2  หากมีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้น      แล้วจะข้ึน ย่อหน้า
ใหม่  ให้ยกย่อหน้านั้นไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป 
  3.3.6  รายงานผลโครงการที่เป็นภาษาไทย   ค าท่ีเป็นภาษาต่างประเทศหรือทับศัพท์ ให้พิมพ์เป็น
ภาษาไทยและวงเล็บภาษาต่างประเทศด้วย   ส่วนค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดย
ราชบัณฑิตยสถาน ให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม  
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3.4  การจัดล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
  3.3.1  การล าดับหน้าในส่วนน า    ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทย 
 ก, ข, ค,…..  โดยพิมพ์ล าดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจากขอบกระดาษข้ึนมาเท่ากับ 1.27 
เซนติเมตร  (0.5 นิ้ว)   โดยเริ่มนับจากปกใน  แต่จะไม่พิมพ์ล าดับหน้าในหน้าปกใน  ให้เริ่มพิมพ์ล าดับหน้า จ. 
จากบทคัดย่อเป็นต้นไป   
  3.3.2  การล าดับหน้าในส่วนเนื้องานและส่วนท้าย      ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1,2,3,….. ก ากับ 
หน้าเรียงตามล าดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกระดาษห่างจากขอบบนและขอบขวามือของ
กระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรกของบทที่ข้ึนบทใหม่ หน้าแรกของบรรณานุกรมและ
หน้าแรกของภาคผนวก   แต่ละภาคไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับแต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 
3.5  การพิมพ์บทท่ี หัวข้อส าคัญ และหัวข้อย่อย 
  3.5.1  บท    เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท   โดยให้ใช้เลขอารบิค 
เท่านั้น ให้พิมพ์ค าว่า “บทที”่ ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง
หน้ากระดาษเช่นกัน   โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด          ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้
แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม     การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา 
  3.5.2  หัวข้อส าคัญ หัวข้อส าคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ รายงานผล
โครงการภาษาไทยให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนาและไม่ต้องขีดเส้นใต้  ให้ใส่ตัวเลขก ากับตามบท โดย
พิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดชื่อบท 1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดต่อ ๆ ไปไม่ต้องเว้นบรรทัด 
  3.5.3  หัวข้อย่อย  ให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของ 
หัวข้อส าคัญนั้นหากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 3  ระดับ ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือ ก, ข, ค,…..  
โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน  ดังตัวอย่าง 
  
1.1**หัวข้อส าคัญ (เครื่องหมาย ** หมายถึงเว้น 2 ตัวอักษร) 
  1.1.1**หัวข้อย่อย………………………………… 

             …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
  1.1.2**หัวข้อย่อย………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………….. 
   1.1.2.1**หัวข้อย่อย……………………………..    
                                           …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
   1.1.2.2**หัวข้อย่อย.............................................. 
                                           ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
    ก)**หัวข้อย่อย………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………….………… 
    ข)**หัวข้อย่อย………………….……………………………………….. 
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3.6  การพิมพ์ตาราง 
  3.6.1  ตารางประกอบด้วยเลขท่ีของตาราง ชื่อตาราง  ส่วนข้อความและที่มาของตาราง   
โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนก็ได้  
  3.6.2  ให้พิมพ์ค าว่าตารางที่ชิดริมกรอบกระดาษซ้ายมือ    ตามด้วยเลขท่ีของตารางตามการ 
แบ่งบท และชื่อตาราง ก ากับไว้ด้านบนของตารางนั้น   โดยเรียงล าดับหมายเลขตาราง ตามบทจาก 1 ไปจน
จบบท ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา   ค าว่า ตารางที่และเลขที่
ตาราง เช่น ตารางที่ 1-1 (ควรอยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2-1 (ควรอยู่ในบทที่ 2) ตารางที่ ก-1 (ควรอยู่ใน
ภาคผนวก ก) เป็นต้น 
  3.6.3  ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขท่ีของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร      กรณีชื่อตาราง
ยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง เช่น 
 
ตารางท่ี 3-1**บันทึกผลการทดลองหาสารท าความเย็นที่เก็บได้  หลังผ่านการปรับสภาพจากเครื่อง  
                       ปรับสภาพ  โดยท าการทดลองที่สารท าความเย็นหนัก  3,000  กรัม 
  3.6.4  ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้แจ้งที่มาไว้ท้ายตารางโดยเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ด้านใน
ตอนท้ายตาราง 
  3.6.5  ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิมพ์รายงานผลโครงการ  ส าหรับตารางขนาดใหญ่
ควรย่อขนาดลง โดยใช้เครื่องถ่ายย่อส่วนหรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย  
ส าหรับตารางที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถย่อขนาดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนวิชาโครงการ 
  3.6.6  กรณีท่ีตารางมีความยาว   หรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกัน 
ได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและตาม
ด้วยค าว่าต่อในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1-1 (ต่อ) เป็นต้น 
 
3.7  การพิมพ์ภาพ   
  ภาพ  หมายถึง รูปภาพ , แผนที่ , แผนภูมิ , กราฟ ฯลฯ 
  3.7.1   ภาพที่เป็นภาพสี จะต้องท าเป็นภาพอัดส าเนาสีลงบนกระดาษปอนด์ขาวอย่างชัดเจน 
  3.7.2   ภาพแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพ   และชื่อหรือค าอธิบายภาพก ากับไว้ใต้ภาพกลาง
หน้ากระดาษ  โดยเรียงล าดับหมายเลขของภาพตามบทจาก  1 ไปจนจบบท ภาพที่ปรากฏในภาคผนวกก็ให้
พิมพ์ในลักษณะเดียวกันให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา ค าว่าภาพที่และเลขที่ของภาพ       
เช่น ภาพที ่1-1 (อยู่ในบทที่ 1 ภาพที่ 1)  ภาพที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2 ภาพที ่1) ภาพที ่ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก 
ภาพที่ 1) เป็นต้น 
  3.7.3  ในกรณีที่ชื่อภาพยาวเกินกว่า  1  บรรทัด           เนื่องจากต้องไว้ใต้ภาพตรงกลางหน้า 
กระดาษ   ตามตัวอย่าง 
 

ภาพที่  3.1  รูปสารท าความเย็นที่เก็บได้หลังผ่านการปรับสภาพจากเครื่องปรับสภาพ 
       โดยท าการทดลองท่ีสารท าความเย็นหนัก  3,000  กรัม 
 

  3.7.4  ภาพใดก็ตาม จะต้องท าเป็นภาพอัดส าเนาหรือจัดพิมพ์บนกระดาษให้ชัดเจน  ห้ามใช้ 
วิธีการติดภาพ 
  3.7.5  การพิมพ์ภาพประกอบ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์ตารางที่กล่าวมาแล้ว  
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3.8  การพิมพ์สมการ 
 สมการแต่ละสมการต้องมีเลขที่ของสมการ โดยพิมพ์เรียงล าดับหมายเลขของสมการตามบทจาก 1 ไป
จนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรธรรมดา (Normal) เช่น 
สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1-1) สมการที่ 2 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2-2) สมการที่ 3 อยู่ในภาคผนวก 
ก ให้พิมพ์ (ก-3)  
 
3.9  การพิมพ์ส่วนอ้างอิง  
  ส่วนอ้างอิง  หมายถึง  การเขียนอ้างอิง  การเขียนข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  
            การเขียนอ้างอิงในรายงานผลโครงการสามารถเลือกได้  2  ระบบ  ดังนี้  ระบบนาม-ปี  หรือ
ระบบตัวเลข  โดยให้เลือกระบบใดระบบหนึ่งตลอดทั้งเล่มของรายงานผลโครงการ 
  3.9.1  การเขียนอ้างอิงแบบระบบนาม-ปี       เป็นระบบที่ให้ระบุชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์และเลข 
หน้าของเอกสารที่อ้างอิง  โดยเขียนไว้ในวงเล็บ  มีวิธีการดังนี้ 
            3.9.1.1  เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ขึ้นต้นชื่อผู้แต่งเท่านั้น  ไม่ต้องระบุนามสกุล  
เช่น  (สวัสดิ,์*2517:*237)  เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นชื่อผู้แต่งเฉพาะนามสกุลเท่านั้นเป็น
ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องก ากับชื่อภาษาไทย  เช่น  (Kerlinger,*1986:*499) 
          3.9.1.2  วิธีเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี  2  กรณี   
           กรณีท่ี  1  กล่าวถึงข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  ให้ใช้การอ้างอิงโดยให้
ใส่เครื่องหมายวงเล็บคร่อมชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์  และเลขหน้า  (ชื่อผู้แต่ง,* ปีที่พิมพ์:*เลขหน้า) 
 ตัวอย่าง 
           หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผล (Tyler, 1970: 22) 
     กรณีท่ี 2 กล่าวถึงชื่อผู้แต่งก่อนแล้วจึงกล่าวถึงข้อความท่ีคัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่น  ให้
พิมพ์ชื่อผู้แต่งไว้นอกเครื่องหมายวงเล็บ  ส่วนปีที่พิมพ์และเลขหน้าให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 
   ตัวอย่าง 
   ล้วน และ อังคณา (2538: 157)  กล่าวถึง “การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีเราก าหนดล่วงหน้าไว้…) 
             3.9.1.3  หากมีการอ้างอิงเอกสารโดยผู้แต่งคนเดียวกัน  และพิมพ์ในปีเดียวกัน  
 จะต้องก าหนดตัวอักษร ก, ข, ค…  ก ากับ  ส าหรับเอกสารภาษาไทย  ส่วนเอกสารภาษาอังกฤษ  ให้ใช้อักษร  
a,b,c…  ก ากับ  เช่น  เปลื้อง (2515ก: 10)  หรือ (เปลื้อง, 2515ก: 10)            
Carter (1978a: 112) หรือ  (Carter, 1978a: 112) 
             3.9.1.4  ถ้าข้อความที่อ้างอิงไม่ใช่มาจากต้นฉบับของแหล่งข้อมูลเดิม  เป็นการ 
อ้างอิงโดยน ามาจากแหล่งข้อมูลที่เคยอ้างมาแล้ว  ให้ระบบนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสองรายการ  โดยระบุนาม
ผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารที่มาจากต้นฉบับของแหล่งข้อมูลเดิม  ตามด้วยค าว่า  อ้างถึงใน  หรือ  Cited in  
และระบุนามผู้แต่งของเอกสารจากแหล่งข้อมูลที่เคยอ้างมาแล้ว 
            
  ตัวอย่าง 
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  . . . แท้จริงประโยชน์ที่หอพระสมุดส าหรับพระนครจะท าให้แก่บ้านเมืองได้ ไม่ใช่แต่รวม
หนังสือเก็บไว้เป็นสมบัติของบ้านเมืองอย่างเดียว ถ้าหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเป็นเหตุให้เกิดวิชา
ความรู้พิมพ์ให้แพร่หลายได้ ยังเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเหมือนกับแจกจ่ายสมบัตินั้นไปให้ถึงมหาชนอีกชั้นหนึ่ง
กรรมการจึงเห็นเป็นข้อส าคัญมาแต่แรกตั้งหอพระสมุดส าหรับพระนคร ซึ่งหอพระสมุดควรเอาเป็นธุระในเรื่อง
พิมพ์หนังสือด้วย (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2459: 110 อ้างถึงใน แม้นมาส, 2509) 
  3.9.2  การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข  เป็นระบบที่ให้ระบุตัวเลขของเอกสารเรียงล าดับก่อน หลังของ
การอ้างอิงเอกสาร  โดยมีวิธีการดังนี้ 
             3.9.2.1  ให้ใส่ตัวเลขอารบิคก ากับท้ายข้อความ  หรือ  บุคคลที่อ้างอิงด้วยตัวเลข 
อารบิค   โดยให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ]  เช่น  [ 1 ] , [ 2 ] 

3.9.2.2  การอ้างอิงแบบตัวเลข  มี  2  กรณี 
  กรณีท่ี  1  กล่าวถึงข้อความท่ีคัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อน  ให้ใช้การอ้างอิงโดยใส่ตัว
เลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมต่อท้ายข้อความท่ีคัดลอกมานั้น 
            ตัวอย่าง 
             การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบมาตรวัดรวมของลิเคอร์ทนี้ มีหลักการส าคัญ 3 ประการคือ  
การสร้างข้อความ  การให้ค าแทนข้อความ  และการคัดเลือกข้อความ [1] 
   กรณีท่ี  2  กล่าวถึง    ชื่อผู้แต่งก่อนแล้วถึงข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ให้พิมพ์
ชื่อผู้แต่งไว้นอกเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม  แล้วใส่ตัวเลขไว้ในวงเล็บสี่เหลี่ยม 
 
 
            ตัวอย่าง   
           ลว้น และ อังคณา [1]  กล่าวว่า “การสัมภาษณ์  คือ  การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่เราก าหนดล่วงหน้าไว้… 
            3.9.2.3  ตัวเลขเรียงล าดับตั้งแต่เลข  1  เป็นต้นไป  ตั้งแต่บทแรกจนจบเล่ม 
            3.9.2.4  ถ้ามีการอ้างอิงซ้ าเล่มเดิมให้ใช้ตัวเลขที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว 
            3.9.2.5  การอ้างอิงทั้งหมดในรายงานผลโครงการจะไปปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิง 
  3.9.3  การเขียนข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
            3.9.3.1  ถ้าข้อความที่คัดลอกมามีความยาวไม่เกิน  3  บรรทัด       ให้เขียนข้อความ 
นั้นต่อไปในเนื้อความนั้นได้เลย  โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่  โดยให้เขียนไว้ในระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ  
(“…..”) 
             3.9.3.2  ถ้าข้อความที่คัดลอกมาเกิน  3  บรรทัด  ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่  โดยให้ย่อหน้าเยื้องไป
ทางขวามากกว่าย่อหน้าปกติ  และไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมข้อความ 
            ตัวอย่าง 
           ระเด่น [1]  กล่าวถึง  ธรรมะเพ่ือนักบริหารไว้ว่า 
    วิธีการบริหารที่ดี  ไม่ควรใช้หลักอัตตาธิปไตย  คือ  ถือตนเองเป็นใหญ่  คิดว่าตัวเองฉลาด
และเก่งที่สุดไม่ฟังใคร  เรียกว่า  ได้งานแต่เสียคน  และไม่ควรใช้โลกาธิปไตย  คือ  ถือ 
คนเป็นใหญ่  ไม่มีจุดยืน  ขาดความมั่นใจ  ไม่กล้าตัดสินใจ  ปล่อยให้ทุกคนโต้เถียงและทะเลาะกัน  เรียกว่า  
ได้คนแต่เสียงาน 
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  3.10  การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (Reference)  
           เอกสารอ้างอิง  หมายถึง  รายการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้เขียนอ้างอิงไว้ในรายงานผล
โครงการ 
           3.10.1  การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้อยู่ท้ายสุดของส่วนเนื้องาน    
           3.10.2  ให้พิมพ์ค าว่า “เอกสารอ้างอิง”  กลางหน้ากระดาษ โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์
เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่  และให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดที่พิมพ์ค าว่า เอกสารอ้างอิง 1  บรรทัด  จึงเริ่ม
พิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิง 
           3.10.3  การอ้างอิงแบบนาม-ปี    จะต้องเรียงล าดับข้อมูลโดยเรียงตามตัวอักษรตาม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย  โดยไม่ต้องแยกประเภทของเอกสาร 
           
            3.10.4  การอ้างอิงแบบตัวเลข    จะต้องเรียงล าดับตามตัวเลขเอกสารก่อนหลังที่ได้อ้างอิงใน
รายงานผลโครงการ  โดยให้พิมพ์ตัวเลขภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ] โดยพิมพ์เอกสารของทุก
เอกสารให้ชิดกับขอบกระดาษด้านซ้าย  ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 

3.10.5  การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละรายการ     ถ้าข้อความในเอกสารอ้างอิงข้อใด 
ข้อหนึ่งมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ  1.5  เซนติเมตร  (0.59  
นิ้ว) 
            3.10.6  ผู้แต่ง  เป็นรายการแรกที่ต้องลงรายการทุกครั้ง     ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลใดและ
เมื่อพิมพ์ชื่อผู้แต่งแล้วให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . )    ต่อท้ายชื่อผู้แต่งทันทีโดยไม่ต้องเว้นวรรค  มีวิธีการ
ดังนี้ 
     3.10.6.1  ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่ง  โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว  ยศทาง
ทหาร  ต าแหน่งทางวิชาการ  ดร.  นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  เช่น 
     - นายปานะพันธ์  อินทรักษ์  ให้พิมพ์ว่า  ปานะพันธ์  อินทรักษ์. 
     - นอ.ศ. ดร. มนต์ชัย  กาทอง  รน.  ให้พิมพ์ว่า  มนต์ชัย  กาทอง. 
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์ ให้พิมพ์ว่า 
สุราษฎร์  พรมจันทร์ 
     - นายแพทย์วัลลภ  ไทยเหนือ  ให้พิมพ์ว่า  วัลลภ  ไทยเหนือ. 
     - อาจารย์ธีร์  บุญศิริ  ให้พิมพ์ว่า  ธีร์  บุญศิริ.   
    3.10.6.2  ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์ เช่น 
 ตัวอย่าง 
             - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้พิมพ์ว่า 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. 
            - ม.จ. ชาตรีเฉลิม  ยุคล  ให้พิมพ์ว่า  ชาตรีเฉลิม  ยุคล, ม.จ. 
             - สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ให้พิมพ์ว่า 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. 
             - พระพิศาลธรรมวาที  ให้พิมพ์ว่า  พิศาลธรรมวาที, พระ 
            - แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์  ให้พิมพ์ว่า 
พรทิพย์  โรจนสุนันท์, คุณหญิง 
      3.10.6.3  กรณีการอ้างอิงเอกาสารหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน    ให้ 
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เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรกเท่านั้น  เล่มต่อไปให้ขีดเส้นยาว 1.5  เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค  ส่วนจะลงรายการเล่มใดก่อนให้พิจารณาที่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือตามหลักการ
เรียงตามตัวอักษร  เช่น 
  
ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  เทคนิคการศึกษาทางการศึกษา.หลักการศึกษาทางการศึกษา 
 3.10.6.4  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวไทย   ให้พิมพ์ชื่อต้นก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล 
ถ้าเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นต้นก่อนตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค    เว้นวรรค  1  ครั้ง  
แล้วตามด้วยชื่อต้น 
  3.10.6.5  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ                 ให้พิมพ์ชื่อสกุลตามด้วย   
เครื่องหมายจุลภาค  แล้วพิมพ์ชื่อต้น  เครื่องหมายจุลภาค  และชื่อกลางและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
  3.10.6.6  ถ้าผู้แต่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ    ให้ลงรายการบรรณานุกรม  โดยเรียงล าดับ
จากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย  เช่น 
   ตัวอย่าง 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  สถาบัน,  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
ภาควิชาเครื่องกล. 
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้พิมพ์ว่า  เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. 
       คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ให้พิมพ์ว่ากรรมการการศึกษาแห่งชาติ, คณะ 
   3.10.6.7  ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง  ให้ลงรายการชื่อบทความหรือชื่อหนังสือ  ซึ่งเป็น
รายการต่อไปได้เลย  เช่น  
  ตัวอย่าง 
    อิฐทนไฟ. กรุงเทพ : จีเอสซิแร็มมิคซ์, 2543. 
  3.10.6.8  ชื่อหนังสือ  ให้ขีดเส้นใต้เฉพาะชื่อหนังสือแล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
  3.10.6.9  ชื่อบทความ  ปริญญานิพนธ์  และวิทยานิพนธ์  และมหัพภาค  ให้ใส่ไว้
ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ 
  3.10.6.10  จ านวนเล่ม  หนังสือทั้งหมดเขียนต่อเนื่องกันก่ีเล่ม  ให้ใส่จ านวนเล่มทั้ง
หมดแล้วให้เครื่องหมายมหัพภาค  เช่น       วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า.  2  เล่ม 
 3.10.6.11  ครั้งที่พิมพ์     ถ้าหนังสือเล่มใดมีการพิมพ์ซ้ าเป็นครั้งที่    2      เป็นต้นไป
ให้ลงรายการว่า  พิมพ์ครั้งที่….  เช่น         พิมพ์ครั้งที่  3. 
  3.10.6.12  สถานที่พิมพ์  หมายถึงจังหวัดที่พิมพ์เอกสารนั้น  ให้ใส่ชื่อจังหวัด  เว้นวรรค  
1  ครั้ง  แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( : ) เช่น         กรุงเทพฯ : 
 
 
  3.10.6.13  ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์  ให้ใส่เฉพาะชื่อส านักพิมพ์  บริษัทที่พิมพ์  หรือโรง
พิมพ์  โดยไม่ต้องมีค าว่า “ส านักพิมพ์  บริษัท  หรือโรงพิมพ์”  แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  เช่น 
    วัฒนาพานิช,   
    ส.เอเชียเพรส, 
    แต่ถ้าไม่มีชื่อส านักพิมพ์  บริษัท  โรงพิมพ์  ให้ใส่ค าว่า ม.ป.ท. 
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  3.10.6.14  ปีที่พิมพ์  ให้เขียนเฉพาะตัวเลขปีที่พิมพ์แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาพ   
2541.      ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์  ให้ใส่ค าว่า  ม.ป.ป. 
 3.10.6.15  ถ้าเอกสารอ้างอิงรายการใดพิมพ์ไม่จบภายใน  1  บรรทัด  ให้ขึ้นบรรทัด
ใหม่โดยเว้นระยะไป 1.5  เซนติเมตร (0.59  ซ.ม.) 
  3.10.6.16  การเว้นระยะในการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอนมีดังนี้ 
               หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.Period) เว้น 2 ระยะ (**) 
               หลังเครื่องหมายจุลภาค ( , Comma)  เว้น  1  ระยะ (*) 
              หน้าและหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่  ( : Colons) 1  ระยะ (*) 
ตัวอย่างการลงรายการในเอกสารอ้างอิง 
1.  หนังสือ 
 1.1  ผู้แต่ง  1  คน 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** ชื่อหนังสือ.** ครั้งที่พิมพ์(ตั้งแต่ครั้งที่  2  เป็นต้นไป).**สถานที่พิมพ์* : * ส านักพิมพ์,*  
               ปีที่พิมพ์ 
ตัวอย่าง 
มั่นสิน  ตัณทุลเวชน์.  วิศวกรรมการประปา.  พิมพ์ครั้งที่  3.   กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ 
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
Orchard,D.F.  Concrete Technology.  2nd  .ed.  New  York : John  Wiely, 1962. 
---------------------------------- 
  1.2  ผู้แต่ง 2 คน 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง,*และผู้แต่ง.**ชื่อหนังสือ.**ครั้งที่พิมพ์(ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป).**สถานที่พิมพ์* : * 
  ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
 มีชัย  ศรีใส, และบุญเที่ยง  ศีติสาร.  มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่2.  กรุงเทพ  :  
  ส านักพิมพ์สตรีพริ้นติ้ง,/2542. 
Dicken, N.D. and Pitts, F. R.  Introduction to Cultural Geography.  Waltham : Blaidell 
  Publishing Co., 1970. 
------------------------------------ 
  1.3  ผู้แต่ง 3 คน 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง,*ผู้แต่ง*และผู้แต่ง.**ชื่อหนังสือ.**ครั้งที่พิมพ์(ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป).**สถานที่พิมพ์*:* 
  ส านักพิมพ์,*ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ไพรัช**วาณิชย์ศรีภิญโญ,* ศิริศักดิ์**คงสมศักดิ์สกุล* และธีรศักดิ์**ธนปุญญศิริ.** คู่มือส าหรับ            

นักศึกษาผู้ต้องการศึกษา Photoshop 6.0 Visual Guide & Step by Step.**  นนทบุรี*:*  
ส านักพิมพ์อินโพเพรส,*2543. 

Ray/k.Linsley, John J. Mcketta. And John g.Truxal.  Student’s Engineer/Manual.   
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 Mcgraw-Hill : Purdue/University,/1968. 
-------------------------------------- 
  1.4  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง*และคนอ่ืน.** ชื่อหนังสือ.**ครั้งที่พิมพ์.**สถานที่พิมพ์*:*ส านักพิมพ์,*ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ไพรัช**วาณิชย์ศรีภิญโญ,*และคนอ่ืน ๆ .**กู้ชีวิต/กู้ธรรม พึ่งตนเอง.**กรุงเทพ*:*   
  เจริญวิทย์การพิมพ์,*2538.  
Parker, et. al.  Architectural Construction.  3rd ed.  London : John Wiley & Son, 1967. 
------------------------------------------- 
  1.5  ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** ชื่อหนังสือ.**ครั้งที่พิมพ์.**สถานที่พิมพ์* :* ส านักพิมพ์,*ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การ,กองประชาสัมพันธ์.  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  
  ให้แก่ผู้ประกอบการ.  กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์, 2545. 
Open Software Foundation.  Introduction to OSF DCF.  New Jersey : Open Software 
  Foundation, 1993. 
---------------------------------------- 
 
  1.6  หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งมีแต่ชื่อผู้ท าหน้าที่บรรณาธิการ 
รูปแบบ 
ผู้ท าหน้าที่บรรณาธิการ,บรรณาธิการ.** ชื่อหนังสือ.**ครัง้ที่พิมพ์**สถานที่พิมพ์* : *ส านักพิมพ์,* 
  ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร, บรรณาธิการ.  โครงการต ารา-ศิริราช.  กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ 
 ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. 
Kellner, R.,ed.  Analytical chemistry : the approved text to the Fecs Curriculum  
 Analytical Chemistry.  Weinheim : Wiley, 1998. 
------------------------------------------ 
  1.7  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น.  กรุงเทพฯ : ส.วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2527. 
“Mammoth”  The Columbia Encyclopedia.  1993 
------------------------------------------- 
  1.8  งานของผู้แต่งปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคลหนึ่ง 
ประยุกต์  เสรีเสถียร. โรคจิตเภท. รวบรวมโดย เลอสรรค์  พุ่มชูศรี.  หลักจิตวิทยา.   
  กรุงเทพฯ : ส.เรือนแก้วการพิมพ์, 2531. 
--------------------------------------------- 
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2.  หนังสือในชุดหนังสือ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** ชื่อหนังสือ.**ชื่อชุดหนังสือ.**ล าดับที่.**ครั้งที่พิมพ์.**สถานที่พิมพ์* : *ส านักพิมพ์,* 
  ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
 วิจิตรวาทการ, หลวง.  ก าลังใจ.  ชุดสู่ความส าเร็จ.  เล่มที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : สารมวลชน, 
  2535. 
Bergman, Ingman.  The Seventh Seal.  Modern Film Scripts.  New York  :   
 Simon, 1996. 
------------------------------------------- 
3.  หนังสือแปล 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.**ชื่อหนังสือ.**แปลโดย*ผู้แปล.**ครั้งที่พิมพ์ (ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป.**สถานที่พิมพ์* :* 

ส านักพิมพ์,*ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
อิบูคิ  ทาคาชิ.  คนฉลาดแกล้งโง่.  แปลโดย อธิคม  สวัสดญิาณ.  กรุงเทพ : เต๋าประยุกต์, 2543. 
Alighierri, Dante.  The Infeno.  Trans.  John  ciardi.  New York : NAL, 1971. 
------------------------------------------- 
4.  เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น 
 หมายถึง   การอ้างเอกสารซึ่งผู้ท าโครงการไม่ได้อ่านหรือคัดลอกมาจากหนังสือเล่มนั้นจริง  แต่ได้อ่าน
หรือคัดลอกมาจากเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับจริงเป็นการอ้างอิงอีกทอดหนึ่ง ให้เขียนอ้างอิงดังนี้ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.**ชื่อหนังสือ.**ครั้งที่พิมพ์ (ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป.**สถานที่พิมพ์* : *ส านักพิมพ์,/ 
  ปีที่พิมพ์./อ้างถึงใน/ผู้แต่ง.**ชื่อหนังสือ.**ครั้งที่พิมพ์.**สถานที่พิมพ์* :*ส านักพิมพ์,* 
  ปีที่พิมพ์. 
French,*L,*S,***Is it really friend?**PITT**(Febuary 1985)* : 19, อ้างถึงใน*ศรีอร** 
 เจนประภาพงศ์.**ทัศนคติของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีต่อเทคโนโลยี 

สารนิเทศ.**วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,*2529.**หน้า*43. 
---------------------------------------------- 

5.  บทความที่พิมพ์เผยแพร่ 
  5.1  บทความในหนังสือรวบรวมบทความ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.**“ชื่อบทความ”.**ชื่อหนังสือ.**เลขหน้า**ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม**สถานที่พิมพ์*  

: * ส านักพิมพ์,*ปีที่พิมพ์.   
ตัวอย่าง 
ไพรัช  พรสมบูรณ์ศิริ  “นักบัญชีกับความผิดทางอาญา”  หลากกฎหมายหลายธุรกิจ  85-111. 
  สุปรีดี  นิมิตกุล  และคนอ่ืน ๆ.  บรรณาธิการ  กรุงเทพฯ : อี บิซิเนสพลัส, 2546. 
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Johnson, Bruce F. and Kilby, Perter.  “Interselations between Agricultural and  
  Industrial Growth.”  Agricultural Policy in Developing Countries.  41-45 
  Edited by Naral Islam.  NewYork : Wiley, 1973. 
-------------------------------------- 
  5.2  บทความจากวารสาร (Journal) 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** “ชื่อบทความ.”**ชื่อวารสาร.**ปีที่(เดือน*ปี)* :*เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
สุธรรม  นันทมงคลชัย.  “การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือในการศึกษา” 
  อาหารและยา.  9 (กันยายน-ธันวาคม 2545) : 5-10. 
-------------------------------------- 
  5.3  บทความในหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** “ชื่อบทความ.”**ชื่อหนังสือพิมพ์.**ปีที่(เดือน*ปี)*:*เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
วิมาลี.   ววิัฒนกุลพานิชย์ .   “ว่าด้วยคดีล็อคเคอร์บี.”  ไทยรัฐ.   (20 สิงหาคม 2546) : 2. 
------------------------------------- 
  5.4  บทความในสารานุกรม 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** “ชื่อบทความ.”**ชื่อสารานุกรม.**เล่มที่.**ปีที่พิมพ์*:*/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
ชิต  บุรทัต.   “สามัคคีเภทค าฉันท์.”  สารานุกรมแนะน าหนังสือดี.  เล่มที่ 1 .  (2542) : 95-100. 
------------------------------------- 
  5.5  บทความวิจารณ์หนังสือ (Book  Reviews) 
รูปแบบ 
ผู้เขียนวิจารณ์.**วิจารณ์เรื่อง.**ชื่อหนังสือที่วิจารณ์.**โดย/ชื่อผู้แต่ง**ชื่อวารสาร.**ปีที่*  (เดือน*ปี)*:*
เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
พิมพ์พรรณ  เวสสะโกศล.  วิจารณ์เรื่อง.  Business Communication : A Function Approch.  โดย 
  สุมทุม  ปริสุทธิมาน.  วารสารธรรมศาสตร์.  ปีที่ 15(มีนาคม  2529) : 163. 
6.  วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษา 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.** “ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์.”**รายงานผลโครงการ  ปริญญานิพนธ์  หรือ 

วิทยานิพนธ์…………….. บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต**สาขาวิชา*ภาควิชา**คณะ**สถาบัน,*ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ไพรัช  วาณิชย์ศรีภิญโญ, ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล และ ธีรศักดิ์  ธนปุญญศิริ.  “การออกแบบ 
  ระบบโครงสร้างเรื่องโปรแกรมออกแบบรากฐาน.”  ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรม 
  ศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.  
ธีระเดช**ด าข า,*วิษณุ**บุตรแวว*และดิษพงษ์**อัฉริยะศิลป์.**การออกแบบและสร้างเครื่องอัด 

เชื้อถุงส าหรับเพาะเห็ด.**ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ออกแบบเครื่องกล) ภาควิชาเครื่องกล. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,*2541. 

------------------------------------------- 
7.  สื่อไม่ตีพิมพ์ 
  สื่อไม่ตีพิมพ์  ได้แก่  โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด์  เทปบันทึกเสียง  ฟิลม์สตริป  ภาพยนตร์  รายการ
วิทยุ  รายการโทรทัศน์  เทปบันทึกภาพ  แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบ 
ผู้สร้าง,**ต าแหน่ง(ถ้ามี).**ชื่อสื่อ.**สถานที่.**ปีที่สร้างสื่อ. 
ตัวอย่าง 
Spielberg, steven,  dir. Schindler’s List. Perf. Liam Neeson and Ben Kingsley. Universal, 1993. 
------------------------------------------- 
8.  การสัมภาษณ์ 
รูปแบบ 
ผู้ให้สัมภาษณ์.**ต าแหน่ง.(ถ้ามี)**สัมภาษณ์,*วัน*เดือน*ปี. 
ตัวอย่าง 
เชือบ  จิตรสามารถ.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี.  สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2546. 
Graaf, Vera.Interview. 19 Dec. 1993. 
------------------------------------------- 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
บรรณานุกรม 

<เว้น 1 บรรทัด> 
ภาษาไทย 
เกียรติประวัติ เกษมสันต์, มจ. หลักกฎหมายลักษณะสัญญา. 2 เล่ม. พระนคร : โรงพิมพ์สยาม 

ออบเซอร์เวอร์, 2464-2465. 
บุนนาค พยัคเดช. "พุทธศาสนากับมรรยาทประจ าวัน." พุทธศาสนาก้าวหน้า. หน้า 445-448.  

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย ทวน วิริยาภรณ์. ธนบุรี : ป.พินาคะการพิมพ์, 2506. 
ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ. "สมุนไพรกระเทียม." วารสารวิทยาศาสตร์. 35 (พฤศจิกายน 2524) : 803- 

806. 
สุขเกษม มานพพงศ์. สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพเลือก สาขาวิชาพณิชยการของ 

สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541. 

เสาวณีย ์สิกขาบัณฑิต. เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าพระนครเหนือ, 2528. 

  . การสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2530. 
<เว้น 1 บรรทัด> 

ภาษาอังกฤษ 
Aron, Raymind. "The Education of the Citizen in Industrial Society." Dardalus. 91 (1962) : 

249-263. 
Baclawski, K. P. Homology and Cambinatories of Ordered Sets. Ph.D.Thesis, 

Faculty of Science, Harward University, 1976. 
Marc, James G., and Simon, Herbert A. Organizations. New York : John Wiley, 1958. 

The Lottery. London : J. Watts, 1732. 
-------------------------------- 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
[1] มั่นสิน  ตัณทุลเวชน์.  วิศวกรรมการประปา.  พิมพ์ครั้งที่  3.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
[2] สมพันธ์  เตชะอธิก.  กู้ชีวิต  กู้ธรรม  พึ่งตนเอง.  กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2538. 
 
3.11  การพิมพ์ภาคผนวก 
           การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดจากภาคเอกสารอ้างอิง  ถ้าภาคผนวกมีภาคเดียวไม่ได้
แบ่งออกเป็นหลายภาคให้ใช้เป็น “ภาคผนวก ก” โดยพิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ  บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของ
ภาคผนวกโดยเว้นจากบรรทัดบน  1  บรรทัด      ถ้าภาคผนวกมีหลายภาคให้ใช้เป็น  ภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข ฯลฯ  ตามล าดับ   ให้ขึ้นหน้าใหม่เม่ือขึ้นภาคผนวกใหม่ 
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