
(ชื่อเรื่องภาษาไทย)..................                                                  สมติร/รุ่งทพิย์                                                                                      พ.ศ. 255 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................(ช่ือเร่ืองภาษาไทย)....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมิตร**ส่งพริิยะกจิ 
นางรุ่งทพิย์**สกุลสุกใส 

 
รายงานโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิาโครงการ 

หลกัสูตร………………………….......................................................... 
สาขาวชิา................................................................. 
สาขางาน......................................................... 

วทิยาลยั...................................................................................... 

 

พิมพใ์หอ้ยูก่ึ่งกลาง 

พิมพข์นาด 16 พอยต์
Angsana UPC / 
TH SARABUN 

ห่าง 2  น้ิวจากขอบกระดาษ 

ตวัอยา่งปกนอก 



พ.ศ. 2556 
 
 
 

 
 

การพฒันาเคร่ืองปรับสภาพสารท าความเยน็ชนิด R-134a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                นายเอกรัฐ    แยม้ประเสริฐเกลา้ 
                     นายชยัยทุธ  พรมโชติ 
                                                     นายนิวฒัน์   ชยัสมบูรณ์พนัธ์ 
 
 
                                                        
 

รายงานผลโครงการฉบบัน้ีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ 
หลกัสูตร........................................................ 

สาขาวชิา..................................................................... 
สาขางาน.......................................................... 

วทิยาลยั............................................. 
 

พ. ศ. 2556 
 

พิมพข์นาด 16 พอยต ์
Angsana New /TH SARABUN 

 

แบบพิมพส์ันปก แบบพิมพป์กหนา้/ปกใน 

ตวัอยา่งปกใน 



 
 

หวัขอ้โครงการ    **:**  (ช่ือเร่ืองภาษาไทย) 
โดย                                    :    นายสมิตร       ส่งพิริยะกิจ 
                                   นายชูศกัด์ิ       พฤกษพิทกัษ ์
                                   นายฉตัรชาญ  ทองจบั 
ท่ีปรึกษาโครงการ            :    นายธีร์  บุญศิริ 
สาขาวชิา                          : ................................................. 
สาขางาน                        : ................................................. 
ปีการศึกษา                   :  255 
      
*****วทิยาลยัเทคนิคกนัทรารมย ์อนุมติัใหน้บัโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
.............................................................................................. 
 
 

…………………………………… ผูอ้  านวยการวทิยาลยั 
                            (.......................................................)  

 
คณะกรรมการสอบโครงการ 
 
…………………………   ประธานกรรมการ 
(..........................................) 
 
……………..……..…….    กรรมการ 
 (......................................)  
 
…………………..….…..   กรรมการ 
(………………………) 
 
 

 

 

ปีการศึกษาท่ี

จากหวัขอ้ท่ียาวสุด เวน้ 2 เคาะใส่
เคร่ืองหมาย : แลว้เวน้ 2 เคาะแลว้

ครูผูส้อนวชิา/ครูท่ีปรึกษา
โครงการ 

ชิดขอบขวา 

ห่างจากขอบซา้ย 
6.35 ซม.(2.5 น้ิว) 

เวน้ 1 
บรรทดั 

มีเส้นเตม็บาง เวน้  5  เคาะ 

ตวัอยา่งใบรับรองโครงการ 



หวัขอ้โครงการ  :  (ช่ือเร่ืองภาษาไทย) 
โดย                                  :  นายสมิตร       ส่งพิริยะกิจ 
                                            นางรุ่งทิพย ์    สกุลสุกใส 
                                            นายฉตัรชาญ  ทองจบั 
ท่ีปรึกษาโครงการ   :   นายธีร์  บุญศิริ 
ท่ีปรึกษาโครงการ   :    
สาขาวชิา                         :  ...................................................................  
สาขางาน                         :  .................................................................. 
ปีการศึกษา                      :  2556 
< เวน้ 2 บรรทดั> 
 

บทคัดย่อ 
< เวน้ 2 บรรทดั> 

 
  (ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1 เซนติเมตร)…………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………… 
    …………………………………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………… 
              …………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………  
        
 

 
 

ล าดบัตวัอกัษรภาษาไทย 

ขนาดขนาด 16 พอยต์
ตวัหนา 

พิมพก์ลางหนา้กระดาษ 
ห่างจากล่าง 1.27 ซม. 



 
 
Project Title        :  (ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ) 
By                        :  Mr. Samit        Songpiriyakit 
                                Mrs. Rungtip   Sakrunsusai 
                                Mr. Chatchan  Thongjub 
Project Advisors  :  Mr.Tee  Boonsiri 
Major Field          :  …………………….…………………………. 
Major of Job        :  …………………………………………….…. 
Academic  Year   :  ……………………….. 
 
 

Abstract 
 

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

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

 

ล าดบัตวัอกัษรภาษาไทย 



 
 
 

กติติกรรมประกาศ 
< เวน้ 2  บรรทดั> 

 
  (ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1 เซนติเมตร)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
< เวน้ 2 บรรทดั> 
 
                                   คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอกัษรตวัแรกใหต้รงกบั
เส้นประ  ดา้นบน  ถา้ท าเด่ียว
ใหพ้ิมพว์า่ “ผูจ้ดัท า” 

ขนาดขนาด 16 
พอยตต์วัหนา 

ล าดบัตวัอกัษรภาษาไทย 
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< เวน้ 1 บรรทดั> 

หนา้ 
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บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ                                                                                                             ข 
กิตติกรรมประกาศ                                                                                                             ค 
สารบญั               ง 
สารบญัตาราง              จ 
สารบญัภาพ              ฉ 
 
บทท่ี 1  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
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ขนาดขนาด 
16 พอยต์

ตวัหนา 
ตวัอกัษรไม่
หนา 

เร่ิมจากหนา้ 
ก. 

เวน้ 1 บรรทดัในแต่ละบท 

ตรงกบัอกัษร 
ตวัแรกหวัขอ้บท 

หนา้บทใน
สารบญั 

ถา้พิมพห์วัขอ้ไม่หมด 
ใหใ้ส่ตวัเลขไวแ้ถวล่าง 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ    
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ภาพการแสดงการสร้าง........        
ภาพผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ.........        

ภาคผนวก  ค.  
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ภาคผนวก  ง.  
 การค านวณหาขนาดของมูเลย์  
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ขนาดขนาด 16 พอยตต์วัหนา 
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เวน้ 3 เคาะ 
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ตวัเลขใหต้รงกบัเลขหลกัท่ี 
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สารบัญภาพ 
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บทที่ 1 
บทน า 

< เว้น 1 บรรทัด> 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  (ความเป็นมา)........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….. 
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……………………. 
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ล าดบัตวัอกัษรภาษาไทย 

ขนาด 16 พอยต ์ ตวัหนา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

< เว้น 1 บรรทัด> 
(ส่วนน า) …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 
   2.1  (ระบุเฉพาะหัวข้อส าคัญเป็นรายข้อ) 

2.2  หัวข้อส าคัญ 
2.3  หัวข้อส าคัญ 

   2.4  หัวข้อส าคัญ 
   2.5  หัวข้อส าคัญ 
   2.6  หัวข้อส าคัญ 
   2.7  หัวข้อส าคัญ 

< เว้น 1 บรรทัด> 
2.1  หัวข้อส าคัญ 
  2.1.1  (หัวข้อย่อย)……………………………………………………………….………… 
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2.1.2  (หัวข้อย่อย)………………………………………………………………………. 
… ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1  …………………………………..……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวา่งหวัขอ้ยอ่ย 
ไม่เวน้บรรทดั ตวัอยา่งพิมพ ์

สมการ 
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วิธีการด าเนินการศึกษา 
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            ส่วนน า)……..……………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………… 

3.1  (ระบุเฉพาะหัวข้อส าคัญเป็นรายข้อ) 
3.2  หัวข้อส าคัญ 
3.3  หัวข้อส าคัญ 
3.4  หัวข้อส าคัญ 
3.5  หัวข้อส าคัญ 

< เว้น 1 บรรทัด> 
3.1  หัวข้อส าคัญ 
          3.1.1  (หัวข้อย่อย)…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
          3.1.2  (หัวข้อย่อย)………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………….. 
           3.1.3  (หัวข้อย่อย)………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………….. 
< เว้น 1 บรรทัด> 
3.2  หัวข้อส าคัญ 
          3.2.1  ข้อความ…………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………….………………….……… 

3.2.1 ข้อความ …………………………………… 
ก. ข้อความ………………………………… 
ข. ข้อความ………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

จะใชต้วัเลขหรือตวัหนงัสือ
ตอ้งใหเ้หมือนกนัทั้งเล่ม 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

< เว้น 1 บรรทัด> 
           (ส่วนน า)……..……………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………… 

4.1  (ระบุเฉพาะหัวข้อส าคัญเป็นรายข้อ) 
4.2  หัวข้อส าคัญ 
4.3  หัวข้อส าคัญ 
4.4  หัวข้อส าคัญ 

< เว้น 1 บรรทัด> 
4.1  หัวข้อส าคัญ 
         4.1.1  (หัวข้อย่อย)…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
         4.1.2  (หัวข้อย่อย)…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
ตารางที่ 4-1  ข้อความ……………………………………………………….. 
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สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

< เว้น 1 บรรทัด> 
          (ส่วนน า)……………………………………………………………………………………. 
……..……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………… 

5.1   (ระบุเฉพาะหัวข้อส าคัญเป็นรายข้อ) 
5.2  หัวข้อส าคัญ 
5.3  หัวข้อส าคัญ 
5.4  หัวข้อส าคัญ 

< เว้น 1 บรรทัด> 
5.1  หัวข้อส าคัญ 
           ……………………………………………………………………………………..........…… 
……………………………………………………….. 
         5.1.1 (หัวข้อย่อย)…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
บรรณานุกรม 

< เว้น 1 บรรทัด> 
ภาษาไทย 
กรภัทร์  สุทธิดารา, ดนุพล  กิ่งสุคนธ ์และ สกล  เกษมพันธุ์.  คู่มือส าหรับนักศึกษาผู้ต้องการ 

ศึกษา Photoshop 6.0 Visual Guide & Step by Step.  นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 
อินโพเพรส, 2544. 

ประยุกต์  เสรีเสถียร.  โรคจิตเภท. รวบรวมโดย เลอสรรค์  พุ่มชูศร.ี  หลักจิตวิทยา. 
 กรุงเทพฯ : ส.เรือนแก้วการพิมพ์, 2531. 
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