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คํานํา 

 

คูมือโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการเลมน้ี ไดจัดทําขึ้น โดยอางอิงและดัดแปลงขอมูล
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ปฏิบัติงาน  
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การบันทึกลงฐานขอมูล และบทที่ 6 เปนเร่ืองของการเบิก-จายงบประมาณ ในสวนของภาคผนวกได

จัดทําตัวอยางการพิมพ การจัดวางเน้ือหาและสวนประกอบของโครงงาน ตลอดจนรวบรวม

รายละเอียดการดําเนินงาน และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฉบับน้ี 

จะเปนแหลงความรูที่ผูสนใจทั่วไปสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญของการจัดทําคู่มือ 
 
 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หรือสูงกว่า และเคยศึกษา วอ.302 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม, วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม, วอ.312 การวางแผนและควบคุมการ

ผลิต, วอ.313 วิศวกรรมการบํารุงรักษา, วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย, วอ.362 การควบคุม

คุณภาพ, วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1  และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์กําหนด หรือได้รับคะแนน TU-GET ไม่ ตํ่ากว่า 300 คะแนน โดย

กําหนดการเรียนการสอนไว้ 2 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา วอ.496 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (1 หน่วยกิต) และภาคการศึกษาที่ 2 วิชา วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรม

อุตสาหการ 2 (2 หน่วยกิต) ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถและความคิดอย่าง

ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งความคิดของตนเองและของผู้รู้ที่ได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถเลือกส่วนที่

เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ศึกษาอยู่จากข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ได้รวบรวมจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ นํามาคิด

วิเคราะห์ ทําการทดลอง แล้วจัดระบบ จัดลําดับ ความคิดอย่างมีเหตุผล เรียบเรียงด้วยภาษาที่ถูกต้อง 
ชัดเจนตามรูปแบบที่ภาควิชาฯ ได้กําหนดไว้  
 คู่มือการจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทาง   
การทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงรายละเอียดของข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้

นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่กําหนด ไม่เกิดความสับสน     
ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยให้สามารถทํางาน

ได้ง่ายขึ้น และยังได้มีองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
2. เ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ือเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาทําความเข้าใจ เป็นแหล่งความรู้เก่ียวกับวิธีการจัดทํา

โครงงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับการดําเนินงานตามระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการดําเนินการจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ดําเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ 
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และลดความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
3. เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทําโครงงานให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับระเบียบ

และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 

1.4 ขอบเขตการดําเนินการ 
 
 คู่มือโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้สําหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้ที่สนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

อ่ืน ๆ ได้ 
 
1.5 ขั้นตอนการจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 ในส่วนน้ีกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําโครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีลําดับดังน้ี 
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ปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของ

อาจารย์ ประจําภาควิชาในด้านความรู้ ความถนัด 
ความเช่ียวชาญ, กําหนดการจัดทําโครงงาน, 
ข้อกําหนดโครงงาน ระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ 
นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ช่วงปิดภาคการศึกษา 
และเข้าพบอาจารย์เพ่ือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับความ

เป็นไปได้ของหัวข้อที่จะศึกษา 
นักศึกษาส่งหัวข้อโครงงานที่คาดว่าจะดําเนินการ 
ศึกษา อาจารย์พิจารณาหัวข้อและความเป็นไปได้ใน

การศึกษาค้นคว้า 
 
ภาควิชาฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

สอบ ประกาศให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ 
 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
นักศึกษาส่งเลม่สอบร่างโครงงาน ดําเนินการสอบ
ร่างโครงงาน และคณะกรรมการประเมินผลสอบ 
หากไม่ผ่าน นักศึกษาต้องไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและ

ทําการสอบอีกครั้งหน่ึง 
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง วางแผนการปฏิบัติงานและดําเนินงาน 
 
นักศึกษาส่งเลม่สอบความก้าวหน้าโครงงาน 
ดําเนินการสอบความก้าวหน้าโครงงาน 
 
หลังการสอบความก้าวหน้าโครงงาน คณะกรรมการ

สอบจะต้องส่งผลการสอบมายังภาควิชาฯ เพ่ือรวม

รวมผลการประเมิน และส่งผลการศึกษา 
 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 

สอบความก้าวหน้าโครงงาน 

ส่งผลสอบ วอ.496 

A 

ผ่าน 

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 

สอบร่างโครงงาน 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ผ่าน 

ส่งหัวข้อ 

ศึกษาข้อมูล 

ปฐมนิเทศ 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ดําเนินการทดลอง            
คิดวิเคราะห์ตามแผนงาน และสรุปผลการ

ดําเนินงาน 
นําเสนอโครงงาน งานสัปดาห์วิชาการคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
 
นักศึกษาส่งเลม่สอบประมวลผลโครงงาน 
ดําเนินการสอบความประมวลผลโครงงาน 
 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามท่ี
คณะกรรมการสอบได้แจ้งให้ทราบ และจัดทํา

รายงานให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่ภาควิชากําหนด 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจรูปแบบการจัดพิมพ์รายงาน ตาม
รูปแบบที่ภาควิชากําหนด 
 

 
บันทึกข้อมูลโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการลง

ในระบบฐานข้อมูลอ้างอิงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชา 
 

คณะกรรมการสอบจะต้องส่งผลการสอบ

ประมวลผลมายังภาควิชาฯ เพ่ือรวมรวมผลการ

ประเมิน และส่งผลการศึกษาภายหลังจากที่

นักศึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว 
นักศึกษานําบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน ส่งภาควิชาฯ 
และเจ้าหน้าทีต่รวจสอบและทําการเบิก-จ่ายตาม
ระเบียบพัสดุ และระเบียบการเงิน 

ส่งผลการสอบ วอ.497 

นักศึกษาส่งใบเสร็จรับเงิน 

B 

บันทึกข้อมูลลงระบบ 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผ่าน 

A 

ดําเนินการทดลองและสรุปผล 

นําเสนอโครงงาน 
งานสัปดาห์วิชาการ 

ปรับปรุงข้อมูล แก้ไขรูปแบบ 

ตรวจรูปแบบ

สอบประมวลผล 

ไม่ผ่าน 
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เจาหนาที่ตรวจสอบใบเสร็จและสงเอกสารใหงาน

พัสดุ  

 

หลังจากที่พัสดุไดตรวจใบเสร็จ เจาหนาที่จึงสงเรื่อง

ไปยังงานการเงินเพ่ือตรวจสอบ และเบิก-จายเงิน

ตอไป 

เมื่อเอกสารทางการเงินเรียบรอยแลว จึงไดแจงให

นักศึกษามารับเงินคืนและลงช่ือรับเงินกับทาง

ภาควิชาฯ  

B 

งานพัสดุตรวจสอบเอกสาร 

งานการเงินตรวจสอบและ 

ทําเรื่องเบิก-จาย 

สงเงินคืนนักศึกษา 

จบขั้นตอนการทํางาน 
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บทท่ี 2 

สวนประกอบของโครงงาน 
 

 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนนําเร่ือง 

สวนเน้ือเรื่อง และสวนประกอบทายเรื่อง แตละสวนมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 

2.1 สวนนําเรื่อง  

 

 สวนนําเรื่องประกอบดวยรายการตาง ๆ เรียงตามลําดับ ดังน้ีคือ  

  

 2.1.1 หัวขอโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการทุกเลมจะตองมีหัวขอเรื่อง ซึ่งไดแก ช่ือเรื่อง

โครงงาน และ ช่ือผูเขียนปรากฏอยูที่ปกนอกและปกในของโครงงาน ดังน้ี  

  2.1.1.1 ปกนอก 

   ลักษณะของปกนอกตองเปนปกแข็ง ใชสีแดงเลือดหมู ตัวอักษรใชสีทองทั้ง

ปก ช่ือเรื่องโครงงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืนใดใหใชตัวอักษร ขนาด 

20 พอยต ตัวหนา นอกจากน้ันใชตัวอักษร ขนาด 18 พอยต ตัวหนา โดยมีรายละเอียดตามลําดับ 

ดังน้ี (ดูตัวอยางหนา 50) 

   1. พิมพตรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว 

ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบนของกระดาษ 1.5 น้ิว  

   2. ช่ือเรื่องโครงงาน ใหใชภาษาตามเน้ือหาวิทยานิพนธ กรณีที่ช่ือเรื่องมีความ

ยาวมาก ใหพิมพเรียงลงมาในลักษณะรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ()  

   3. ช่ือผูเขียนโครงงาน พิมพช่ือและช่ือสกุลพรอมคํานําหนาช่ือไวกึ่งกลาง

หนากระดาษ โดยไมตองใสคุณวุฒิใด ๆ ไวทายช่ือ แตถามียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม หรือ        

สมณศักด์ิใหใสไวดวย  

   4. สวนลางของปกนอก บอกรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือปริญญา/สาขาวิชา/

คณะ/มหาวิทยาลัย/ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และบรรทัดสุดทายหางจากขอบลาง 1 น้ิว พิมพคํา

วา “ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 
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  2.1.1.2 ปกใน 

   ปกในของโครงงาน ใหพิมพรายละเอียดเหมือนปกนอกทุกประการ จัดพิมพ

เปน     2 หนา คือ หนาแรกใหพิมพขอความเปนภาษาไทย หนาที่สองใหพิมพขอความเปน

ภาษาอังกฤษ (ดูตัวอยางหนา 51)  

 2.1.2 หนาอนุมัติ  

  พิมพหนาอนุมัติเปนภาษาไทย สวนโครงงานภาษาตางประเทศอ่ืนใด ก็ใหพิมพ

หนาอนุมัติเปนภาษาที่ใชเขียนโครงงานน้ัน ๆ  

  หนาอนุมัติ ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ไดแก ช่ือของมหาวิทยาลัย ช่ือคณะ          

ช่ือผูเขียน ช่ือเรื่องโครงงาน วันอนุมัติโครงงาน ซึ่งเปน วัน เดือน ป ที่สงโครงงานฉบับสมบูรณให

ภาควิชาฯ ช่ือและลายมือช่ือกรรมการสอบโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษา

โครงงานรวม (ถามี) และหัวหนาภาควิชา (ดูตัวอยางหนา 53) 

 2.1.3 บทคัดยอ 

  บทคัดยอเปนสวนสรุปของโครงงาน กลาวถึง สภาพปญหา วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการวิจัย ผลของการวิจัย และขอเสนอแนะโดยยอ จัดพิมพบทคัดยอทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับบทคัดยอที่เปนภาษาไทยมากอนภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1. ช่ือเรื่องโครงงาน ช่ือผูเขียน ช่ือปริญญา สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย อาจารย

ที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  

  2. เน้ือหาบทคัดยอ กลาวถึง สภาพปญหา วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย ผลของ

การวิจัย และขอเสนอแนะโดยยอ (ดูตัวอยางหนา 54) 

 2.1.4 กิตติกรรมประกาศ   

  กิตติกรรมประกาศเปนสวนที่ผูเขียนแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบัน และ/หรือ 

หนวยงานที่มีสวนชวยเหลือและใหความรวมมือจนงานคนควาวิจัยน้ัน ๆ บรรลุผลสําเร็จ การเขียน

กิตติกรรมประกาศ ใหเขียนเปนภาษาราชการ หรือคําสุภาพ การระบุช่ือบุคคลใหระบุ ช่ือจริงพรอม

ช่ือสกุลและคํานําหนาช่ือ ถาเปนบุคคลที่มียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม หรือสมณศักด์ิ ใหระบุไวดวย 

(ดูตัวอยางหนา 56) 

 2.1.5 สารบัญ  

  สารบัญเปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทั้งหมด เรียงตามลําดับพรอม

เลขหนาตามที่ปรากฏในโครงงาน (ดูตัวอยางหนา 57) 
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 2.1.6 สารบัญตาราง (ถามี)  

  สารบัญตารางเปนสวนที่แจงหมายเลขหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในโครงงาน 

จัดเรียงตามลําดับโดยระบุเลขบท และเลขที่ของตาราง พรอมทั้งเลขลําดับหนา ซึ่งตารางน้ัน ๆ 

ปรากฏอยู พิมพเรียงลําดับตอจากสวนสารบัญ (ดูตัวอยางหนา 61) 

 2.1.7 สารบัญภาพ (ถามี)  

  สารบัญภาพ เปนรายการที่แสดงใหทราบวาโครงงานน้ันมีภาพ (ภาพ หมายรวมถึง 

รูปภาพ ภาพถาย แผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ และกราฟ ) เกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง อยูสวนใดของเลม 

จัดเรียงตามลําดับโดยระบุเลขบท และเลขที่ของภาพ พรอมทั้งเลขลําดับหนาซึ่งภาพน้ัน ๆ ปรากฏอยู 

พิมพขึ้นหนาใหมเรียงตอจากสารบัญตาราง (ดูตัวอยางหนา 62) 

 

2.2 สวนเนื้อเรื่อง 

  

 โครงงานโดยทั่วไป ควรแบงสวนเน้ือเรื่องออกเปน 5 บท โดยมีใจความสําคัญของ แตละ

บทดังที่ไดอธิบายไวขางลางน้ี เวนแตในกรณีที่โครงงานเร่ืองน้ันมีเน้ือหาสาระที่แบงออกเปนบท

ตามลําดับดังกลาวไมได ก็อาจจะมีมากหรือนอยกวา 5 บทได เชน ถาเน้ือหาสาระของบทใด ก็ตามมี

มากเกินกวาที่จะเปนเพียงบทเดียว จะขยายออกไปเกินกวาหน่ึงบทก็ได ในทํานองเดียวกันหากสมควร

ที่จะรวมเน้ือหาสาระของบทใดเขาดวยกันก็ยอมเปนสิทธ์ิของผูเขียนที่จะทําตามความเหมาะสม  

  

 2.2.1 บทที่ 1 บทนํา  

  บทนําเปนบทแรกของโครงงานช้ีใหเห็นประเด็นสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา ทั้งในแง

ของความสําคัญของปญหาและในแงของวัตถุประสงคของผูเขียน ในบทน้ีผูเขียนจะอธิบาย ถึงคํา

จํากัดความหรือสัญลักษณสําคัญที่ใช ตลอดจนขอจํากัดตาง ๆ ที่มีผลโดยตรงตอขอบเขตวิธี และผล

ของการศึกษาวิจัย  

 2.2.2 บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ   

  ในบทน้ี ผูเขียนจะสรุปความเปนมาของปญหาที่ศึกษา ผลการศึกษาวิจัยในอดีตที่มี

ผูทําไวในหัวขอเดียวกันน้ีหรือในหัวขอที่มีความสัมพันธเกี่ยวของโดยใกลชิดกับเรื่องที่ศึกษา หากเปน

เรื่องที่มีทฤษฎีซึ่งมีลักษณะเดนขัดแยงกันอยู ก็จะตองสรุปใหเห็นขอขัดแยงดังกลาว ตลอดจนระบุให

ชัดวาการศึกษาวิจัยที่จะทําตอไปน้ันเพ่ือสนับสนุนขอโตแยงใด  
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 2.2.3 บทที่ 3 วิธีการวิจัย   

  ในบทน้ีผูเขียนจะอธิบายวิธีการตาง ๆ ตลอดจนสมมุติฐานที่ตองการศึกษาวิจัย

อยางละเอียด เชน ถาเปนการวิจัยโดยใชแบบสอบถามก็ตองอธิบายถึงวิธีการทําแบบสอบถาม 

ลักษณะของคําถาม หลักเกณฑการสุมตัวอยาง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ 

  ถาการวิจัยตองใชวิธีการทางสถิติ ผูเขียนจะตองอธิบายถึงข้ันตอนของการคํานวณ

ตลอดจนการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติใหชัดเจนดวย  

 2.2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  ในบทน้ีผูเขียนจะตองแสดงผลการศึกษาวิจัยใหปรากฏชัดโดยอาจจะใชตาราง 

กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากน้ีผูเขียนจะตองหยิบยกผลงาน

ศึกษาวิจัยของตนมาวิเคราะหใหไดคําตอบวา สมมุติฐานที่ไดต้ังขึ้นไวในบทกอนน้ันมีหลักฐานที่จะ

สนับสนุนหรือหักลางประการใดบางเพ่ือสรุปวาจะยอมรับสมมุติฐานที่ต้ังขึ้นน้ันหรือไม ในการสรุปน้ี

ผูเขียนจะตองอางอิงทฤษฎีและผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการวิเคราะหใหมีนาหนัก

นาเช่ือถือมากขึ้น นอกจากน้ีผูเขียนจะตองระบุใหชัดเจนวาผลงานของตนไปสนับสนุนหรือโตแยง

ผลงานวิจัยอ่ืนเพียงใด อยางไร มีความกาวหนาทางวิชาการอันเปนผลจากการศึกษาวิจัยน้ีที่อาจจะลบ

ลางหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดในเรื่องที่ไดวิเคราะหและศึกษากันมาแลวหรือไม  

 2.2.5 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ   

  บทน้ีเปนสวนที่กลาวโดยยอถึงเน้ือหาสาระของโครงงานโดยจะตองอางยอนไปถึง

วัตถุประสงคและวิธีการศึกษาวิจัยพอเปนสังเขป ผูเขียนควรจะสรุปวาผลการศึกษาวิจัยน้ีจะนําไป

ประยุกตไดอยางไร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันน้ีตอไปดวย  

 

2.3 สวนประกอบทายเรื่อง 

 

 สวนประกอบทายเรื่อง ประกอบดวยรายการอางอิง ภาคผนวก  โดยเรียงตามลําดับดังน้ี 

  

 2.3.1 รายการอางอิง  

  รายการอางอิง คือรายช่ือหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่ใชสําหรับคนควาอางอิงประกอบการเขียนโครงงานเรื่องน้ัน ๆ โดยพิมพคําวา รายการ

อางอิง ไวตรงกลางบรรทัดบนสุดหนาแรกของรายการอางอิง พิมพหางจาก ขอบบน 1.5 น้ิว 

ตอจากน้ันใหเวน 1 บรรทัด แลวจึงพิมพรายการขอมูลที่นํามาอางอิง การพิมพรายการอางอิงแตละ

รายการ ใหพิมพชิดขอบกระดาษดานซาย โดยไมตองต้ังการพิมพกั้นขวา 
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  ถารายการใดไมจบใน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดตอ ๆ มาโดยยอหนาเขามา 0.5 

น้ิว จนจบรายการ น้ัน ๆ แลวจึงขึ้นรายการใหม สวนรายการที่นํามาอางอิง ใหแยกตามประเภท

ดังตอไปน้ี  

  1. หนังสือและบทความในหนังสือ  

  2. บทความในวารสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม  

  3. เอกสารอ่ืน ๆ เชน วารสาร วิทยานิพนธ สื่ออิเล็กทรอนิกส และเอกสารอ่ืน ๆ ที่

ไมไดตีพิมพ เปนตน  

  ในการลําดับภาษาของรายการอางอิง ใหเรียงรายการอางอิงภาษาไทยพรอมแยก

ประเภทกอน แลวจึงพิมพรายการอางอิงภาษาตางประเทศโดยแยกตามประเภทของขอมูลที่นํามา

อางอิง (ดูตัวอยางหนา 116) 

 2.3.2 ภาคผนวก  

  ภาคผนวก เปนสวนที่เพ่ิมเติมข้ึนเพ่ือชวยเสริมความเขาใจในเน้ือหาสาระของ

โครงงานเรื่องน้ัน ๆ อาจมีหรือไมมีก็ไดตามความเหมาะสมและความจําเปน เชน การคํานวณตาง ๆ 

แบบสอบถาม และอ่ืน ๆ เปนตน หนาแรกของภาคผนวกใหข้ึนหนาใหม ใชคําวา ภาคผนวก พิมพอยู

กึ่งกลางหนากระดาษ ในกรณีที่มีหลายภาคผนวก/มีภาคผนวกยอย ใหพิมพเรียงลําดับเปน ภาคผนวก 

ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ตอเน่ืองกันไปจนหมด (ดูตัวอยางหนา 66) 
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บทท่ี 3 
การจัดพิมพโ์ครงงาน 

 
3.1 เรื่องท่ัวไปเก่ียวกับการพิมพ์  
  
 3.1.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์  
  กําหนดให้ใช้กระดาษขาว ไม่มีเส้นบรรทัด มีความหนาต้ังแต่ 80 แกรมข้ึนไป 
ขนาดมาตรฐาน A4 และพิมพ์หน้าเดียวตลอดทั้งเล่ม  
 3.1.2 ตัวพิมพ์  
  ตัวอักษรท่ีใช้พิมพ์ต้องเป็นตัวอักษรสีดํา และใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 
ขนาดของตัวพิมพ์และรูปแบบตัวอักษร กําหนดดังน้ี  
  1. ให้ใช้ชนิดตัวพิมพ์ แบบ TH Sarabun New  ขนาด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์ธรรมดา 
ยกเว้นการพิมพ์ในตารางหรือภาพประกอบต่าง ๆ อนุโลมให้ใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อส่วน เพ่ือให้

ตารางหรือภาพประกอบ น้ัน ๆ อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษท่ีกําหนด  
  2. บทที่ ช่ือบท ช่ือส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคําย่อ รายการอ้างอิง ภาคผนวก ให้พิมพ์ด้วย

ตัวอักษรเข้มหนา ขนาด 18 พอยต์    
 3.1.3 การเว้นขอบกระดาษ 
  การกําหนดระยะห่างของกรอบข้อความในแต่ละหน้า ให้มีระยะเป็นแนวเดียวกัน

ตลอดทั้งเล่ม  
  1. ริมกระดาษขอบบนลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก ให้เว้นระยะ 1.5 น้ิว นับจาก

ด้านบนตัวอักษร  
  2. ริมกระดาษขอบซ้าย ให้เว้นระยะ 1.5 น้ิว  
  3. ริมกระดาษขอบขวาและขอบล่าง ให้เว้นระยะ 1 น้ิว  
  ในกรณีที่ท้ายกระดาษเป็นหัวข้อ ต้องมีเน้ือหาต่ออย่างน้อย 1-2 บรรทัด หรือปรับ

ย้ายทั้งหัวข้อและเน้ือหาไปไว้หน้าถัดไปทั้งหมด  
 3.1.4 การเว้นระยะระหว่างบรรทัด  
  การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะบรรทัดปกติเป็น 1 เท่า อย่างเดียวโดย
ตลอด  
 3.1.5 การย่อหน้า  
  การย่อหน้าให้เว้นระยะห่างจากขอบซ้ายเข้ามา 0.8 น้ิว  
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 3.1.6 การจัดตําแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ  
  การพิมพ์เน้ือหาให้จัดตําแหน่งข้อความในหน้ากระดาษเป็นแบบชิดขอบทั้งระยะ

ขอบซ้ายและขอบขวา ( ) เพ่ือความสวยงาม และให้พิมพ์โดยใช้โปรแกรมตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่

อัตโนมัติไม่ต้อง Enter ปิดท้ายบรรทัด ถ้าพิมพ์คําสุดท้ายไม่จบในบรรทัดน้ัน ๆ ให้ยกคํานั้นทั้งคําไป

พิมพ์ในบรรทัดต่อไป ห้ามตัดส่วนท้ายของคําไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น ธรรมศาสตร์ ห้ามแยก

บรรทัดเป็น ธรรม-ศาสตร์ เป็นต้น 
 3.1.7 การขึ้นหน้าใหม่   
  1. ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ (โดยเว้นจากขอบล่าง 1 นิ้ว ตาม
เรื่องการเว้นขอบกระดาษ) และจะต้องขึ้นหน้าใหม่ แต่มีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อ

หน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปในหน้าเดิมจนจบย่อหน้าน้ัน แล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป  
  2. ถ้าจะต้องขึ้นย่อหน้าใหม่ แต่มีเน้ือที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้า

นั้นให้ยกย่อหน้าน้ันไปต้ังต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป  
 3.1.8 ตัวเลข  
  การพิมพ์โครงงานไม่ว่าจะอยู่ในเน้ือเรื่องหรือการลําดับหน้าบทและหัวข้อก็ตามให้

ใช้ตัวเลขอารบิกอย่างเดียวตลอดทั้งเล่ม 
 
3.2 การลําดับหน้า  
 
 3.2.1 การลําดับหน้าส่วนนําเรื่อง  
  1. ส่วนนําเร่ือง ให้เริ่มใส่เลขลําดับหน้าต้ังแต่ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ  
  2. การพิมพ์เลขลําดับหน้าของส่วนนําเรื่องให้ใช้ตัวเลขอารบิกขนาด 16 พอยต์ 
ตัวพิมพ์ธรรมดา ของ TH Sarabun New อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (1) (2) และ (3) เป็นต้น  
  3. การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ไว้ที่มุมบนด้านขวาของหน้ากระดาษ โดยห่างจาก

ขอบบนของกระดาษ 1 นิ้ว และห่างจากขอบขวา 1 นิ้ว  
 3.2.2 การลําดับหน้าส่วนเนื้อเรื่อง  
  1. การพิมพ์เลขลําดับหน้าส่วนเน้ือเรื่อง ให้พิมพ์ทุกหน้าโดยใช้ตัวเลขอารบิกขนาด 
16 พอยต์ ตัวพิมพ์ธรรมดา ของ TH Sarabun New โดยไม่ต้องมีวงเล็บ เช่น 1 2 3 . . . เรียง

ตามลําดับตลอดทั้งเล่ม  
  2. การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ไว้ที่มุมบนด้านขวาของหน้ากระดาษ โดยห่างจาก

ขอบบนของกระดาษ 1 นิ้ว และห่างจากขอบขวา 1 นิ้ว  
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 3.2.3 การลําดับหน้าสําคัญ  
  หน้าสําคัญในที่น้ีหมายถึง หน้าบอกภาคผนวก โดยพิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ

อีกหน้าหน่ึงต่างหากก่อนขึ้นภาคหรือตอนน้ัน ๆ หน้าสําคัญนี้ไม่ต้องนับหน้าและไม่ต้องใส่เลขหน้า  
 
3.3 การพิมพ์บทและหัวข้อในบท  
 
 3.3.1 บท   
  เมื่อข้ึนบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง และต้องมีเลขลําดับบท (บทที่ 1 บทที่ 2 …) 
โดยพิมพ์ “บทที่ …” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ช่ือบทในบรรทัดต่อมาโดยใช้วิธีการกดปุ่ม Shift 
พร้อมปุ่ม Enter ในการขึ้นบรรทัดใหม่ ช่ือบทที่ยาวให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดย
ใช้วิธีการกดปุ่ม Shift พร้อมปุ่ม Enter ในการขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งและเรียงลงมาในลักษณะ

สามเหลี่ยมหัวกลับ () บทที่ และช่ือบทให้ใช้ตัวอักษรเข้มหนา ต่อจากช่ือบทให้เว้นระยะห่าง 1 
บรรทัด แล้วจึงพิมพ์เน้ือเรื่องต่อไป  
 3.3.2 หัวข้อในบท  
  1. การแบ่งหัวข้อในแต่ละบท ให้แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย 
ตามลําดับ  
  2. การพิมพ์หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท ให้พิมพ์ชิดริมขอบซ้ายของกระดาษ ถ้าหัวข้อ

ไม่อยู่ตอนบนสุดของกระดาษให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดบนและบรรทัดล่าง 1 บรรทัด ใช้ตัวอักษร

เข้มหนา ขนาด 16 พอยต์ ให้ใส่ตัวเลขกํากับตามบท ถ้าจะข้ึนหัวข้อใหม่แต่มีที่ว่างสําหรับพิมพ์เน้ือ

เร่ืองได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ในหน้าน้ัน ให้ยกหัวข้อน้ันไปขึ้นหน้าใหม่เลย  
  3. การแบ่งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยในแต่ละบท ให้ใช้ตัวเลขกํากับ โดยกําหนดให้

ใช้ตัวเลขได้ไม่เกิน 4 ตัว คือ 1.1.1.1 หากต้องแบ่งย่อยอีก ให้ใช้เคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) ช่วย สําหรับวิธี

พิมพ์แต่ละหัวข้อย่อยมีดังน้ี  
   หัวข้อย่อยระดับที่ 1 ให้พิมพ์หัวข้อย่อยไว้ที่ย่อหน้าใหม่ห่างจากขอบซ้าย 0.8 
น้ิว โดยเว้นห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด  
   หัวข้อย่อยระดับที่ 2 ให้พิมพ์หัวข้อย่อยไว้ที่ย่อหน้าใหม่ พิมพ์เว้นระยะเพ่ิม

ออกไปจากย่อหน้าเดิมอีก 0.3 น้ิว โดยพิมพ์ตามบรรทัดพิมพ์ปกติไม่ต้องเว้นห่างจากบรรทัดบน  
   หัวข้อย่อยระดับที่ 3 เป็นต้นไป ให้พิมพ์ย่อหน้าใหม่ โดยพิมพ์เว้นระยะเพ่ิม

ออกไปจากย่อหน้าเดิมอีก 0.3 น้ิว ต่อไปเรื่อย ๆ ทุกย่อหน้า 
  4. การพิมพ์หัวข้อย่อยทุกหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรเข้มหนา ส่วนการพิมพ์เน้ือเร่ืองของ

หัวข้อย่อยให้พิมพ์ย่อหน้าใหม่โดยย่อเข้าไปจากหัวข้อของหัวข้อย่อยน้ัน  
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3.4 การพิมพ์อัญประภาษ  
 
 อัญประภาษ คือ ข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกมาจากข้อเขียนหรือคําพูดของผู้อ่ืน เพ่ือใช้

ประกอบเน้ือเรื่องในโครงงาน หลักการพิมพ์อัญประภาษมีดังนี้  
 1. การพิมพ์อัญประภาษที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อจากข้อความใน

โครงงานได้โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ต้องพิมพ์อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“……….”)  
 2. อัญประภาษที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้ามา 
0.8 น้ิว ในกรณีที่มีย่อหน้าภายในอัญประภาษ ให้ย่อหน้าเข้ามาอีก 0.3 น้ิวทุกย่อหน้า อัญประภาษที่

พิมพ์แบบน้ีไม่ต้องมีเคร่ืองหมายอัญประกาศกํากับ  
 3. กรณีที่ต้องการละเว้นข้อความที่คัดลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์เครื่องหมายจุดสามจุด 
โดยพิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรระหว่างจุด (. . .)  
 4. ถ้ามีข้อความอ่ืนที่คัดลอกมาซ้อนอยู่ ให้ใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศเด่ียว สาหรับ

ข้อความท่ีซ้อนอยู่ เช่น “…….. ‘………..’ ……….”  
 5. การอ้างอิงที่มาของอัญประภาษ ให้เลือกใช้รูปแบบการอ้างอิงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม  
 
3.5 การพิมพ์ตาราง   
 
 3.5.1 เลขกํากับและชื่อตาราง  
  ตารางทุกตารางต้องมีเลขกํากับเพ่ือให้อ้างถึงได้ง่าย ให้แยกเลขลําดับตารางไว้ ใน
แต่ละบท โดยใช้เลขลําดับตารางเหมือนเลขลําดับบท ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) และ เลข
บอกลําดับของตารางในบทน้ัน เช่น ในบทที่ 1 ใช้ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 เรียงกันไป สําหรับ บทที่ 
5 ใช้ตารางที่ 5.1 ตารางที่ 5.2 เรียงกันไปตามลําดับ  
 3.5.2 การพิมพ์ตาราง  
  1. ตาราง 1 ตาราง ประกอบด้วย ลําดับที่และช่ือของตารางอยู่ส่วนบน ตามด้วย
ตัวตารางและอาจมีการอ้างอิงที่มาของตาราง และหมายเหตุคําอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนท้าย  
  2. ให้พิมพ์ตารางโดยใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาท่ีใช้พิมพ์โครงงาน ยกเว้นกรณีที่มี

ความจําเป็นต้องคงข้อมูลไว้ตามภาษาเดิมที่คัดลอกมา หรือการนําเสนอข้อมูลในตารางเร่ืองน้ัน ๆ 
เป็นภาษาอ่ืนจะมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือในทางวิชาการมากกว่า ให้พิมพ์ตารางเป็นภาษาอ่ืนได้  
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  3. การพิมพ์ลําดับที่และชื่อของตาราง ให้พิมพ์ไว้เหนือตารางน้ัน ๆ โดยพิมพ์ คําว่า 
“ตารางท่ี...” ระบุลําดับที่ของตารางโดยใช้ตัวเลขอารบิก เช่น “ตารางท่ี 1.1” ส่วนรูปแบบการพิมพ์

ตารางให้ใช้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่มตามรายละเอียดวิธีการอ้างอิง  
  4. การพิมพ์ตัวตาราง โดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนหัวของตาราง และส่วนข้อความ
ในตาราง ให้จัดวางตารางชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษหรือจัดวางให้เหมาะสมสวยงาม  
  5. การพิมพ์ตารางซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกับเน้ือเรื่อง ให้พิมพ์คําว่า ตารางพร้อมเลข

กํากับต่อจากเน้ือเรื่อง เว้นห่างจากเนื้อเร่ือง 1 บรรทัด  
  6. การพิมพ์ตารางที่มีความยาวมาก ไม่สามารถพิมพ์ให้สิ้นสุดในหน้าเดียวได้ ให้
พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป ทั้งน้ีจะต้องมีลําดับที่และช่ือตารางทุกหน้า และพิมพ์คําว่า (ต่อ) ไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายช่ือของตารางด้วย สาหรับตัวตารางต้องมีส่วนหัวของตารางทุกหน้าเช่นกัน  
  7. ตารางที่มีความกว้างเกินกว่าที่จะบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ อาจย่อส่วนลง

ได้แต่ให้มีขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน หรือใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 และพับเก็บในเล่มได้

สมบูรณ์เรียบร้อย  
  8. กรณีที่ต้องการพิมพ์ตารางตามแนวขวางของกระดาษ ให้จัดวางส่วนบนของ

ตารางหันเข้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษ และวางขอบซ้ายของตัวตารางให้ชิดขอบล่างของ

หน้ากระดาษ ส่วนเลขหน้าให้ใส่ไว้ที่มุมบนขวา  
 3.5.3 แหล่งอ้างอิงและหมายเหตุของตาราง  
  1. กรณีเป็นตารางที่นํามาจากแหล่งอ่ืน ให้ลงแหล่งอ้างอิงที่มาของตารางน้ันด้วย 
โดยพิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดถัดจากตัวตาราง และพิมพ์ให้ตรงกับขอบซ้ายของตาราง หรือพิมพ์ใน

ตําแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อยและสวยงาม ในการพิมพ์อ้างอิงแหล่งที่มาของตาราง ให้เลือกใช้ 
รูปแบบการอ้างอิงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่มตามรายละเอียดวิธีการอ้างอิง  
  2. การพิมพ์คําอธิบายตารางเพ่ิมเติม ให้พิมพ์ในบรรทัดถัดจากตัวตารางหรือ ถัด
จากบรรทัดอ้างอิง (ถ้ามี) 
 
3.6 การพิมพ์ภาพ 
 
 ภาพ หมายถึง รูปภาพ ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ และกราฟ ซึ่งจะต้องจัดพิมพ์

หรือทําสําเนาให้มีความชัดเจน  
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 3.6.1 เลขกํากับและชื่อภาพ  
  ภาพทุกภาพต้องมีเลขกํากับเพ่ือให้อ้างถึงได้ง่ายเช่นเดียวกับตาราง ให้แยกเลข

ลําดับภาพไว้ในแต่ละบท โดยใช้เลขลําดับภาพเหมือนเลขลําดับบท ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . 
) และเลขบอกลําดับของภาพในบทนั้น เช่น ในบทที่ 1 ใช้ภาพที่ 1.1 ภาพท่ี 1.2 เรียงกันไป สาหรับ

บทที่ 5 ใช้ภาพที่ 5.1 ภาพที่ 5.2 เรียงกันไปตามลาดับ  
 3.6.2 การพิมพ์ภาพ  
  1. ภาพ 1 ภาพ ประกอบด้วย ลําดับที่และช่ือของภาพอยู่ใต้ภาพ อาจมีการอ้างอิง
ที่มาของภาพ และคําอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนท้าย  
  2. ให้จัดวางภาพแทรกไว้ตามส่วนเน้ือหาที่ระบุถึงภาพน้ัน ๆ การจัดวางภาพ ให้
วางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อยและสวยงาม  
  3. การพิมพ์ลําดับที่และช่ือของภาพ ให้พิมพ์คําว่า “ภาพท่ี...” ระบุลําดับที่ของ

ภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิก เช่น “ภาพท่ี 1.1” ส่วนรูปแบบการพิมพ์ภาพให้ใช้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้

เหมือนกันตลอดทั้งเล่มตามรายละเอียดวิธีการอ้างอิง  
  4. กรณีภาพต่อเน่ืองหรือภาพที่ไม่สามารถจัดพิมพ์ให้สิ้นสุดในหน้าเดียวได้ให้พิมพ์

ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป ทั้งน้ีจะต้องมีลําดับภาพและช่ือภาพทุกหน้าและพิมพ์คําว่า (ต่อ) ไว้ในวงเล็บ
ต่อท้ายช่ือภาพด้วย 
 3.6.3 แหล่งอ้างอิงและหมายเหตุของภาพ  
  1. กรณีเป็นภาพที่นํามาจากแหล่งอ่ืน ให้ลงแหล่งอ้างอิงที่มาของภาพนั้นด้วย โดย
พิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดถัดจากตัวภาพ และพิมพ์ให้ตรงกับขอบซ้ายของภาพ หรือพิมพ์ในตําแหน่งที่

เหมาะสม เรียบร้อยและสวยงาม ในการพิมพ์อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ ให้เลือกใช้รูปแบบการอ้างอิง

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่มตามรายละเอียดวิธีการอ้างอิง 
  2. การพิมพ์คําอธิบายภาพเพ่ิมเติม ให้พิมพ์ในบรรทัดถัดจากตัวภาพ หรือถัดจาก

บรรทัดอ้างอิง (ถ้ามี)  
 
3.7 การพิมพ์คําภาษาต่างประเทศ  
  
 การพิมพ์คําภาษาต่างประเทศ ให้ใช้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม ดังน้ี  
 1. โครงงานท่ีพิมพ์เป็นภาษาไทย ไม่ให้พิมพ์คําภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของ

เน้ือหาโดยที่ไม่ใช้คําน้ันที่มีอยู่แล้วในภาษาไทย เช่น “คอมพิวเตอร์” ไม่ให้พิมพ์ว่า “Computers” 
หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ให้พิมพ์คําว่า “Information Technology” เป็นต้น  
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 2. กรณีที่คําภาษาต่างประเทศน้ัน ๆ ยังไม่มีคําที่ใช้ในภาษาไทย ให้เขียนเป็นภาษาไทย

ในลักษณะทับศัพท์ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เช่น เว็บไซต์ 
มาจากคําว่า Web Site ส่วนคําภาษาต่างประเทศที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติวิธีเขียนทับศัพท์ไว้

แล้ว ให้ใช้คําตามที่บัญญัติไว้น้ัน เช่น รัฐแอริโซนา รัฐอินดีแอนา เป็นต้น  
 3. การพิมพ์คําศัพท์ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจวงเล็บคําภาษาต่างประเทศกํากับไว้ เช่น 
เว็บไซต์ (Web Site) หรือรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นต้น ทั้งน้ีให้วงเล็บครั้งแรกครั้งเดียวเท่าน้ัน การ
พิมพ์ในครั้ง   ต่อ ๆ ไปไม่ต้องวงเล็บคําภาษาต่างประเทศน้ัน ๆ อีก การพิมพ์คําในวงเล็บ ให้ใช้

ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น 
  - พิมพ์ด้วยตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นช่ือเฉพาะ ดังตัวอย่าง เว็บไซต์ (web site) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)  
  - หรือพิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรก ดังตัวอย่าง เว็บไซต์ (Web 
site) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)  
  - หรือพิมพ์อักษรตัวแรกของทุกคําด้วยตัวใหญ่ ดังตัวอย่าง เว็บไซต์ (Web Site) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 
3.8 การอ้างอิงและรายการอ้างอิง 
  
 การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความที่คัดลอกมาโดยตรงหรือประมวล

ความคิดมา  สําหรับรายการอ้างอิงคือ รายละเอียดของเอกสารและข้อมูลทุกรายการ ที่ใช้

ประกอบการทําโครงงานโดยจะอยู่ส่วนท้ายโครงงาน ซึ่งรายการอ้างอิงน้ีเป็นข้อมูลที่สําคัญเพ่ือใช้ใน

การตรวจสอบความถูกต้องทําให้โครงงานมีความน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม รวมทั้งเป็นการให้เกียรติงานที่นํามาอ้าง และเป็นการแสดงจรรยาบรรณที่จะไม่ละเมิดหรือ

แอบอ้างผลงานผู้อ่ืน เพราะการคัดลอกหรือลอกเลียนข้อความหรือแนวความคิดของผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่

มีการอ้างอิง นอกจากจะผิดจรรยาบรรณในการโครงงานแล้วยังจะมีความผิดทางกฎหมายฐานละเมิด

อีกด้วย  
 สําหรับรูปแบบการอ้างอิงที่มีใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบซึ่งได้รับความนิยม โดยแต่ละ
รูปแบบจะเหมาะกับงานในแต่ละสาขาวิชา ดังน้ันหลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงในการจัดทํา

โครงงาน  ภาควิชากําหนดให้ผู้ เขียนใช้แบบ  APA citation style (American Psychological 
Association Citation Style) (ดูตัวอย่างหน้า 72) 
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บทท่ี 4 
กําหนดการ ข้อกําหนด และการประเมินผล 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึง กําหนดการ ข้อกําหนด และการประเมินผลโครงงาน รวมถึง
แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะต้องใช้ในขั้นตอนการดําเนินงาน  
 
4.1 กําหนดการ 
 
 กําหนดการโครงงาน จัดทําข้ึนให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติงาน

ได้ตามแผนงานที่ภาควิชากําหนดไว้ตอลดปีการศึกษา โดยอ้างอิงระยะเวลากับปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานภาควิชา 
โดยมีกําหนดการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 
 

การกําหนดระยะเวลาการจัดทําโครงงาน 
 

รายละเอยีด กําหนดการ 
วิชา วอ.496 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

(1 หน่วยกติ) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1.   นักศึกษาตดิต่อเพีอ่พบอาจารย์ที่ปรกึษา ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม เป็นตน้ไป 
2.   นักศึกษาส่งแบบยื่นหัวข้อโครงงาน และช่ือ

อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงงาน ให้ภาควิชาฯ ทราบ  
-  นักศึกษาที่ยงัไม่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรกึษา  

ให้กรอกข้อมูลเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ 
(เรือ่งที่นักศึกษาสนใจ) ลงในแบบฟอร์ม  
และภาควิชาฯ จะดําเนินการคัดเลือกอาจารย์
ที่ปรกึษาให้) 

วันศุกรท์ี่ 2 ของการการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 

3.  ภาควิชาฯ ประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบ

โครงงาน 
วันพุธ สัปดาหท์ี่ 3 ของการการเปิดภาคการศึกษา

ที่ 1 
4.  นักศึกษาส่งร่างโครงงานให้เลขานุการภาควชิาฯ 
(สําหรับจดัส่งให้คณะกรรมการสอบ) ** 

วันพุธ สัปดาหท์ี่ 1 ของเดือนกนัยายน 
ก่อนเวลา 16.00 น. 



19 

รายละเอยีด กําหนดการ 
5.  นักศึกษานําเสนอร่างโครงงานให้คณะกรรมการ

สอบประเมิน  *** 
สัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนกันยายน 
 

6.   นักศึกษาทีไ่ม่ผ่านการนําเสนอร่างโครงงาน ให้

คณะกรรมการสอบประเมิน อกีครั้ง *** 
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 

7.   นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า ให้

เลขานุการภาควิชาฯ  
(สําหรับจดัส่งให้คณะกรรมการสอบ) ** 

วันศุกร์สุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 
ก่อนเวลา 16.00 น. 

8.  นักศึกษาสอบความก้าวหน้าโครงงาน **** วันศุกร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 
 

วิชา วอ.497 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
(2 หน่วยกติ) 

ภาคการศึกษาที ่2 

9. ส่งโปสเตอรน์ําเสนอโครงงานในสัปดาห์วิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามกําหนดการจัดงานสัปดาหว์ชิาการคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
10. นักศึกษาส่งรายงานประมวลผลโครงงาน ให้

เลขานุการภาควิชาฯ *** 
(สําหรับจดัส่งให้คณะกรรมการสอบ)  

วันศุกร์สุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2 
ก่อนเวลา 16.00 น. 

11. นักศึกษาสอบประมวลผลโครงงาน ****  หลังการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 
12. นักศึกษาส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด 
โดยไม่ต้องเข้าเล่ม  

ภายใน 30 วัน หลังการสอบประมวลผลโครงงาน 

13. การส่งใบเบิกวัสดุโครงงาน - ภาควิชาจะทําเอกสารเบิกเงินในวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน 
- กําหนดให้นักศึกษาทีจ่ะเบิกเงินส่งเอกสารกอ่น

วันที่ 15 ของทกุเดือน และจะได้รับเงินประมาณ

วันที่ 15 ของเดอืนถัดไป 
- ครั้งสุดท้ายของการเบิกเงินวสัดุโครงงาน คอืสิ้น
เดือนกรกฎาคม  (หากพ้นกําหนดน้ีแล้ว ถือวา่
นักศึกษาไม่ประสงค์เบิกเงินค่าโครงงาน) 

หมายเหตุ  กําหนดการท่ีแจ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ** การส่งเล่มสอบโครงงาน ให้ส่งจํานวน 3 เล่ม (หากมีที่ปรึกษาร่วมให้ส่ง 4 เล่ม) 
 *** ขั้นตอนการนัดสอบร่างโครงงาน ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน-เวลาว่างของอาจารย์
เมื่อได้กําหนดการแล้ว ให้ นศ. นําแบบฟอร์มการนัดวันสอบโครงงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
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กรรมการสอบลงนาม และนําแบบฟอร์มฯ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบทุกท่านลงนามทุก

ท่านแล้ว นําเอกสารไปถ่ายสําเนาเอกสารเท่าจํานวนของคณะกรรมการพร้อมเอกสารฉบับจริงส่ง

ให้กับทางภาควิชาฯ เพ่ือจัดหาห้องสอบต่อไป 
 **** การสอบความก้าวหน้าโครงงาน และการสอบประมวลผลโครงงาน ภาควิชาฯ จะ
ดําเนินการจัดสอบให้ในวันเดียวกัน และแจ้งให้อาจารย์และนักศึกษาทราบเวลาในการสอบของแต่ละ

กลุ่ม 
  
4.2 ข้อกําหนด 
 
 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการช้ันปีที่ 4 หรือสูงกว่า จะได้รับการปฐมนิเทศ

ก่อนการจดทะเบียนการศึกษา วิชาโครงงานงานวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน

ตามกําหนดการอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาไม่ดําเนินการในขั้นตอนใด จะถูกตัดคะแนนการ

ประเมินผลโครงงานคร้ังละ 1 ประจุ (ครึ่งเกรด) ตามข้อกําหนดโครงงาน 
1. ในการส่งร่างโครงงาน, การนําเสนอร่างโครงงาน, การส่งรายงานความก้าวหน้า, การ

สอบความก้าวหน้า ในภาคการศึกษาท่ี 1 น้ัน หากนักศึกษากลุ่มใดดําเนินการช้ากว่าเวลาที่กําหนดไว้

ในตารางกําหนดเวลา ภาควิชาจะลดเกรดที่นักศึกษาควรจะได้ลงคร้ังละหน่ึงประจุ (ครึ่งเกรด)   
2. ในการส่งรายงานการสอบประมวลผล, การสอบประมวลผล และการส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ ในภาคการศึกษาที่ 2 น้ัน หากนักศึกษากลุ่มใดดําเนินการช้ากว่าเวลาที่กําหนดไว้ใน

ตารางกําหนดเวลา ภาควิชาจะลดเกรดที่นักศึกษาควรจะได้ลงคร้ังละหน่ึงประจุ (ครึ่งเกรด) 
 หมายเหตุ : ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ถ้านักศึกษาส่งงานช้ากว่า

ที่กําหนดทุกครั้ง นักศึกษาจะถูกลดเกรดสองเกรด น่ันคือ จากเกรด A จะได้เกรด C หรือ จากเกรด C 
จะได้เกรด F 

 * การประเมินความสมบูรณ์ของเน้ือหาจะพิจารณาจากรายงานท่ีนําส่งฉบับแรก 
เท่าน้ัน 

 * นักศึกษาสามารถสอบความก้าวหน้าของวิชา วอ 496 (เทอม 1) ได้เพียง 1 คร้ัง
เท่าน้ัน (เกรดต้ังแต่ D ถึง A) ถ้าไม่ผ่านจะถือว่าได้เกรด F ทันที โดยไม่มีการสอบแก้ไข 

3. การสอบประมวลผลวิชา วอ.497 ในกรณีที่สอบคร้ังแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษาทําการ

นัดวันและเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพ่ือทําการสอบซ่อมใหม่อีกครั้งภายใน         1 
เดือนหลังจากวันที่สอบคร้ังแรก* แล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้ประสานงานและเลขาภาควิชาทราบ และเมื่อ
ทําการสอบซ่อมแล้วนักศึกษาจะมีสิทธ์ได้เกรดน้อยกว่าหรือเท่ากับ C เท่าน้ัน 
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4. ถ้านักศึกษาได้เกรด F วิชา วอ.496 ในภาคการศึกษาที่ 1  ภาควิชาจะเปิดวิชา 
วอ.496 ให้อีกครั้งในภาคการศึกษาที่ 2 และจะเปิดวิชา วอ.497 ให้ในภาคฤดูร้อน 

5. ภาควิชาจะให้โควตาการพิมพ์งานสําหรับนักศึกษา คนละ 200 หน้า ต่อปีการศึกษา 
และไม่สามารถซื้อโควตาเพ่ิมเติมได้ นักศึกษาต้องจัดสรรการใช้โควต้าเอง ซึ่งจะต้องสํารองการมี
โควต้าไว้สําหรับในรายวิชาเรียนที่อาจต้องมีการพิมพ์เอกสารในระหว่างการเรียนการสอนด้วย 

6. กําหนดให้นักศึกษาจัดทําโปสเตอร์โครงงาน สําหรับงานสัปดาห์วิชาการที่คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งทุกกลุ่ม

จะต้องดําเนินการจัดทําโปสเตอร์และนําเสนอโครงงานเพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการ คิดเป็น 10 % 
ของคะแนนโครงงาน 
 
4.3 การประเมินผล 
 
 การประเมินผลโครงงาน จะแบ่งการประเมินได้ดังน้ี 
 
 4.3.1 การประเมินผลสอบร่างโครงงาน  
  การสอบร่างโครงงาน จะเป็นการสอบประเมินในคร้ังแรกของภาคการศึกษาท่ี 1 
ซึ่งจะสอบหัวข้อของโครงงาน ความสําคัญและปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ การประเมินผลจะเป็นรูปแบบ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หากไม่ผ่านการสอบหัวข้อ นักศึกษา

จะต้องทําการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือมีการสอบในหัวข้อใหม่ ซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลสอบ ดังน้ี 
1.  ความชัดเจนของความสําคัญและปัญหา  
2.  การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน   
3.  การวางขอบเขตของการศึกษา 
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.  ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงาน   
6.  ความพร้อมและการนําเสนอ   
7.  การตอบขอ้ซักถาม 

 4.3.2 การสอบความก้าวหน้าโครงงาน  
  การสอบความก้าวหน้าโครงงานเป็นการสอบคร้ังที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 ต่อ
จากการสอบร่างโครงงาน ซึ่งจะสอบในส่วนของศึกษาเพ่ิมเติมวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง รวมถึงการกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกแบบการ
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ทดสอบ/ทดลอง ในการสอบครั้งน้ีจะมีการประเมินผลโดยการให้คะแนนเต็ม 500 คะแนน (100%)  
ซึ่งการให้คะแนนแบ่งออกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา (50%) (หากมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จะแบ่งเป็น 
อาจารย์ที่ปรึกษา 25% อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 25%) และกรรมการสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 25% ซึ่ง
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าดําเนินงานได้ตรงกับกําหนดการที่ภาควิชาได้

กําหนดหรือไม่และจะทําการลบประจุผลการสอบสําหรับนักศึกษาที่ไม่ดําเนินงานตามกําหนดการ    
ผลการศึกษาจะแบ่งเป็นระดับในรูปแบบ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F มีหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาผลสอบ ดังน้ี 
ประเมินโดยกรรมการสอบ 2 ท่าน 50% 
1. การศึกษาค้นหาข้อมูล 
2. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเน้ือหา (รูปเล่มรายงาน) 
3. ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 
4. ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 
5. การนําเสนอชัดเจน 
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 50% 
1. ความถี่ในการเข้าพบ 
2. การศึกษาค้นหาข้อมูล 
3. ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 
4. ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 
5. การนําเสนอชัดเจน 
6. รูปเล่มรายงาน 

 4.3.3 การสอบประมวลผลโครงงาน  
  การสอบประมวลผลโครงงานเป็นการสอบเพ่ือสรปุผลการศึกษาที่ได้ดําเนินการมา

ตลอด 1 ปีการศึกษา ในส่วนน้ีจะเป็นการกล่าวอ้างถึงสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการวิจัย

โดยย่อ และอธิบายผลของการวิจัย และข้อเสนอแนะโดยละเอียด มีการให้คะแนนเต็ม 500 คะแนน 
(100%)  แบ่งออกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 40% (หากมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จะแบ่งเป็น อาจารย์ที่

ปรึกษา 20% อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 20%) กรรมการสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 25% และอาจารย์ผู้

ประสานงานจะเป็นผู้ให้คะแนนอีก 10% เป็นคะแนนจากการนําเสนอโครงงานในงานสัปดาห์วิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าดําเนินงานได้ตรงกับ

กําหนดการท่ีภาควิชาได้กําหนดหรือไม่และจะทําการลบประจุผลการสอบสําหรับนักศึกษาที่ไม่

ดําเนินงานตามกําหนดการ    ผลการศึกษาจะแบ่งเป็นระดับในรูปแบบ A, B+, B, C+, C, D+, D และ 
F มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลสอบ ดังน้ี 
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ประเมินโดยกรรมการสอบ 2 ท่าน 50% 
1. การศึกษาค้นหาข้อมูล 
2. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเน้ือหา (รูปเล่มรายงาน) 
3. ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 
4. ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 
5. การนําเสนอชัดเจน 
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารท่ีปรึกษาร่วม) 40% 
1. ความถี่ในการเข้าพบ 
2. การศึกษาค้นหาข้อมูล 
3. ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 
4. ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 
5. การนําเสนอชัดเจน 
6. รูปเล่มรายงาน 
ประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน 10% (รวบรวมผลประเมินการนําเสนอ

โครงงานในงานสัปดาห์วิชาการจากคณะกรรมการสอบโครงงาน) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี 
1. รูปแบบโปสเตอร์ (ความสวยงาม+ความคิดสร้างสรรค์) 
2. เน้ือหาโครงงานและผลลัพธ์ 
3. การนําเสนอผลงานและการตอบคําถาม 

 

ตารางที่ 4.2 
 

การคิดคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 2 

การคิดคะแนน 
เทอม 1  (วอ.496)  

1 หน่วยกิต 
เทอม 2  (วอ.497) 

2 หน่วยกิต 
1. คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น   

- ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 50 % 40 % 
- ประเมินโดยกรรมการสอบ (2 ท่าน) 50 % 50 % 
- ประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน 

(การจัดทําโปสเตอร์และนําเสนอผลงาน

โครงงาน ในสัปดาห์วิชาการ) 

  
10 % 

รวม 100 % 100 % 
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การคิดคะแนน 
เทอม 1  (วอ.496)  

1 หน่วยกิต 
เทอม 2  (วอ.497) 

2 หน่วยกิต 
2. กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   

- ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 25 % 20 % 
- ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 25 % 20 % 
- ประเมินโดยกรรมการสอบ (2 ท่าน) 50 % 50 % 
- ประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน 

(การจัดทําโปสเตอร์และนําเสนอผลงาน

โครงงานในสัปดาห์วิชาการ) 

 
 

10 % 

รวม 100 % 100 % 
การหักคะแนน  

- จะถูกหักโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน  
(รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ) 
 

 
คะแนนจะเป็นลบ  
ครั้งละ 1 ประจุ  

(ครึ่งเกรด) 

 
คะแนนจะเป็นลบ  
ครั้งละ 1 ประจุ  

(ครึ่งเกรด) 
 
ตารางที่ 4.3 
 

ระดับผลการศึกษา 
 

คะแนน 400-500 375-399 350-374 325-349 250-324 225-249 200-224 < 200 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

 
4.4 การจัดทําโปสเตอร์ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัปดาห์วิชาการขึ้นเพ่ือให้นักศึกษานําเสนอโครงงาน สาร
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีกําหนดการจัดงานใน

เดือนเมษายนของทุกปี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่จดทะเบียนรายวิชาโครงานทุกคน

จะต้องเข้าร่วมงานซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงาน และต้องมีการจัดทําโปสเตอร์ 
สรุปผลการศึกษาโครงงานที่ได้ดําเนินงานมาตลอดปีการศึกษาเพ่ือนําเสนอผลงานในงานน้ีด้วย 
 รายละเอียดของการจัดทําโปสเตอร์ มีดังน้ี 

1. กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษอาร์ต แบบมันวาวหรือแบบด้าน 
2. ขนาดของกระดาษ กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร พิมพ์เป็นแนวต้ัง 
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3. เน้ือหาที่จะต้องระบุในโปสเตอร์ มีดังน้ี (ดูตัวอย่างหน้า 172) 
- ช่ือโครงงาน 
- ช่ือนักศึกษา 
- ลําดับกลุ่มโครงงาน (IE xx) 
- ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ 
- วิธีดําเนินการ 
- ผลการดําเนินงาน 
- สรุปผล 

 4. สามารถนําใบเสร็จค่าพิมพ์โปสเตอร์มาเบิกได้ งบประมาณกลุ่มละ 350 บาท โดย
ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ ระบุรายการ “ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์” (ดูตัวอย่างหน้า.........)  

 
4.5 แบบฟอร์มต่าง ๆ 
  
 ในการดําเนินการโครงงานนักศึกษาจะต้องทราบถึงแบบฟอร์มและคําร้องต่าง ๆ ที่

ภาควิชาได้จัดทําขึ้น เพ่ือให้เข้าใจถึงข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน จึง
ได้อธิบายเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 

4.5.1 แบบย่ืนหัวข้อโครงงาน 
  เป็นแบบฟอร์มให้นักศึกษาเขียนส่งหัวข้อโครงงาน พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ลง

นามยืนยันรับเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษากลุ่มน้ีและโครงงานหัวข้อน้ี อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอช่ือ

คณะกรรมการสอบโครงงาน 4 คน ต่อกลุ่ม เพ่ือภาควิชาฯ จะได้ทําการคัดเลือกและจัดภาระงานการ

เป็นกรรมการสอบให้เหมาะสม 
4.5.2 แบบขอเข้าเก็บข้อมูลการจัดทําโครงงาน 
  โครงงานบางหัวข้อต้องมีการเข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลในสถานประกอบการ ควร

จะต้องได้รับการอนุญาตและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากสถานประกอบการน้ันๆ เสียก่อน ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องเขียนคําร้องและเจ้าหน้าที่ได้ทําการจัดพิมพ์ข้อมูล นําเสนอให้หัวหน้าภาควิชาอนุมัติ 
และจัดส่งเอกสารไปยังสถานประกอบการต่อไป 
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 4.5.3 แบบการตอบรับการเก็บข้อมูล 
  แบบการตอบรับการเก็บข้อมูล จะแนบไปพร้อมกับจดหมายขอความอนุเคราะห์

เข้าเก็บข้อมูลที่ส่งไปยังสถานประกอบการ เพ่ือเป็นเอกสารยืนยันการอนุญาตและยินยอมให้เข้าไป

เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ 
4.5.4 แบบขออนุมัติวันและเวลาสอบโครงงาน 

 การสอบร่ างโครงงาน  นักศึกษาจะเ ป็นผู้ ดํ า เ นินการนัดสอบหัว ข้อ กับ

คณะกรรมการสอบ ซึ่งภาควิชาได้กําหนดระยะเวลาในการสอบให้ 2 สัปดาห์ สําหรับแบบขออนุมัติวัน

และเวลาสอบโครงงานน้ี คณะกรรมการสอบโครงงานต้องลงนามรับทราบในเอกสารเพื่อเป็นการ

ยืนยันกําหนดการสอบ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้นักศึกษารับแบบขออนุมัติวันและเวลาสอบโครงงานที่ห้องสํานักงาน

ภาควิชา การนัดวันสอบให้ดูตารางเวลาว่างจากคณะกรรมการสอบที่หน้าห้องทํางานของอาจารย์แต่

ละท่าน และเมื่อเห็นว่าว่างตรงกันแล้ว ก็เขียนช่ือสมาชิกกลุ่มลงในตารางนั้น ใช้เวลาสอบกลุ่มละ

ประมาณ 30 นาที  
2. เมื่อนักศึกษาได้วัน-เวลาสอบแล้ว ให้เข้าพบคณะกรรมการสอบเพ่ือแจ้งยืนยัน

กําหนดการ และให้อาจารย์ลงนามรับทราบในเอกสารนัดวันสอบ  
3. เมื่อคณะกรรมการลงนามครบแล้ว ให้นําแบบฟอร์มไปสําเนา 3 ชุด และนํา

เอกสารทั้งหมดมาส่งที่ภาคฯ เพ่ือจัดเตรียมห้องสอบให้ต่อไป (นักศึกษาต้องส่งใบนัดสอบโครงงาน

ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 วันทําการ) 
4. ติดต่อที่ห้องภาคอีกครั้งก่อนวันสอบเพ่ือรับทราบห้องสอบ สําหรับสําเนาแบบ

ขออนุมัติวันและเวลาสอบโครงงาน ภาควิชาได้ระบุห้องสอบและจัดส่งให้คณะกรรมการสอบทราบ

แล้ว 
5. ก่อนวันและเวลาสอบ มารับแบบประเมินผลการสอบร่างโครงงาน เขียนช่ือ

โครงงาน ช่ือนักศึกษา และช่ือคณะกรรมการสอบให้ครบถ้วน และนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาในห้อง

สอบ (ที่ปรึกษาจะนําแบบประเมินมาส่งคืนที่ภาควิชา) 
4.4.5 แบบคําร้องขอสอบนอกตาราง 

การนัดสอบโครงงาน อาจมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการสอบมีเวลาว่างไม่

ตรงกันในช่วงระหว่างกําหนดการสอบ ตามข้อกําหนดแล้วเมื่อนักศึกษาดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

กําหนดการที่ภาควิชาได้กําหนดไว้ จะถูกตัดประจุ 1 ประจุ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการตัดประจุ 
นักศึกษาจึงต้องเขียนคําร้องขอสอบนอกตาราง โดยใส่เหตุผลของการขอสอบนอกตารางและให้

คณะกรรมการลงนามยืนยันว่าคําร้องที่นักศึกษาเขียนน้ันเป็นจริง และกําหนดวันสอบมาใหม่ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้ประสานงานพิจารณาคําร้องอีกครั้งหน่ึงก่อนการพิจารณาผลการสอบ 
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 4.5.6 แบบประเมินผลการสอบร่างโครงงาน 
  การประเมินผลการสอบร่างโครงงาน จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการศึกษา

หัวข้อน้ัน ๆ ซึง่จะมีผลการประเมินคือ ผ่าน หรือ ไมผ่่าน  
 4.5.7 แบบประเมินผลการสอบความก้าวหน้า 
  การประเมินผลการสอบความก้าวหน้า จะเป็นการพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วน

ของวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงการกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษา ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน การออกแบบการทดสอบ/ทดลอง ในส่วนน้ีจะมีการประเมินผลโดยการให้คะแนนเต็ม 
500 คะแนน (100%)    
 4.5.8 แบบประเมินผลสอบประมวลผล 
  แบบประเมินผลสอบประมวลผล จะพิจารณาในส่วนของการอธิบายผลการ

ดําเนินงาน สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะโดยละเอียด ในส่วนน้ีจะมีการประเมินผลโดยการให้

คะแนนเต็ม 500 คะแนน (100%)    
 4.5.9 แบบการขออนุมัติงบประมาณ 
  ภาควิชากําหนดงบประมาณสําหรับการจัดพิมพ์เอกสาร สําเนาเอกสาร เข้าเล่ม ให้
กลุ่มละ 1,000 บาท นักศึกษากลุ่มที่จะต้องมีการซื้อวัสดุสําหรับการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวัสดุที่ใช้ใน

การทดลอง จะต้องทําการสํารวจ สืบราคา และกรอกข้อมูลรายการวัสดุ จํานวนที่ต้องการ และ
จํานวนเงิน ลงในแบบการขออนุมัติงบประมาณ และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง ส่งมายังภาควิชา

เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานภาควิชาพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป 
 4.5.10 แบบขออนุมัติเบิกเงนิโครงงาน 
  เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สําหรับการขอเบิกงบประมาณวัสดุโครงงานตามที่ได้รับการ

อนุมัติ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนตามที่ภาควิชาได้

กําหนด และส่งเรื่องมายังภาควิชา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณไปยังหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องต่อไป 
 4.5.11 แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
  เป็นแบบฟอร์มการสรุปส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งนักศึกษาได้ดําเนินการครบทุก

ขั้นตอนแล้วจะเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งผลการศึกษา 
 4.5.12 แบบฟอร์มคําร้องทั่วไป 
  มีไว้สําหรับให้นักศึกษาที่มีปัญหาการดําเนินการในขั้นต่างๆ เขียนคําร้องมายัง

ภาควิชา เพ่ือประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาตามคําร้องน้ัน 
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 4.5.13 แบบขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ 
  เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อวัสดุ เป็นเอกสารนําส่งใบเสร็จรับเงิน

ในรายการประเภทซื้อวัสดุ 
 4.5.14 แบบขออนุมัติดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการ 
  เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ขออนุมัติดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการ เป็นเอกสารนําส่ง

ใบเสร็จรับเงินในรายการประเภทจ้างเหมาบริการ 
 4.5.15 ใบสําคัญจ่าย  
  เป็นเอกสารนําส่งให้กับงานการเงินเพ่ือทําสรุปเรื่องการเบิก-จ่ายงบประมาณ

โครงงาน 
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บทท่ี 5 
การส่งรายงานและการบนัทึกลงฐานข้อมูล 

 
 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ จะมีการแบ่งการส่งรายงานออกเป็น 4 คร้ัง สําหรับ

ในภาคการศึกษาที่ 1 ส่งรายงานจํานวน 2 คร้ัง คือ การส่งรายงานร่างโครงงาน และการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ส่งรายงานจํานวน 2 ครั้ง คือ การส่งรายงานประมวลผล

โครงงาน และรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ และเมื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องทําการ

บันทึกข้อมูลโครงงานลงในระบบอ้างอิงข้อมูล (Reference Document System) ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและค้นคว้า ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ สําหรับผู้สนใจต่อไป 
 
5.1 การส่งรายงาน 
 
 5.1.1 การส่งรายงานร่างโครงงาน 
  การส่งรายงานร่างโครงงาน กําหนดให้ส่งในวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 
ก่อนเวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดที่จะต้องส่ง ดังน้ี 
  1. หน้าปกนอก ที่มีตรามหาวิทยาลัย   
  2. เน้ือหาบทที่ 1  หรือบางกลุ่มอาจจะมีบทที่ 2 ซึ่งแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาจะ

กําหนดให้ 
  รายงานร่างโครงงานให้เย็บมุมซ้ายบนเท่าน้ัน ไม่ต้องเข้าเล่ม และให้เขียนช่ือ 
คณะกรรมการสอบ ท่านละ 1 เล่ม (เขียนด้วยดินสอ มุมบนด้านขวามือ) ส่งที่ภาควิชาพร้อมลงช่ือผู้ส่ง

และวันที่ส่งรายงาน 
 5.1.2 การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 
  การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงาน กําหนดให้ส่งในวันศุกร์สุดท้ายของภาค

การศึกษาที่ 1  ก่อนเวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดที่จะต้องส่ง ดังน้ี 
  1. หน้าปกนอก ที่มีตรามหาวิทยาลัย   
  2. สารบัญ 
  3. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
  4. สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
  5. บทที่ 1-3 หรือ บทอ่ืน ๆ แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นควร 
  6. รายการอ้างอิง 
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  7. แบบขออนุมัติงบประมาณ (สําหรับการซื้อวัสดุโครงงาน) 
  รายงานความก้าวหน้าโครงงานให้เย็บมุมซ้ายบนเท่าน้ัน ไม่ต้องเข้าเล่ม และให้
เขียนช่ือ คณะกรรมการสอบ ท่านละ 1 เล่ม (เขียนด้วยดินสอ มุมบนด้านขวามือ) ส่งที่ภาควิชาพร้อม

ลงช่ือผู้ส่งและวันที่ส่งรายงาน 
 5.1.3 การส่งรายงานประมวลผลโครงงาน 
  การส่งรายงานประมวลผลโครงงาน กําหนดให้ส่งในวันศุกร์สุดท้ายของภาค

การศึกษาที่ 2  ก่อนเวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดที่จะต้องส่ง ดังน้ี 
1. ปกนอก 
2. ปกใน (แบบภาษาไทย) 
3. ปกใน (แบบภาษาอังกฤษ)   
4. หน้าอนุมัติ 
5. บทคัดย่อ  
6. Abstract 
7. กิตติกรรมประกาศ 
8. สารบัญ 
9. สารบัญตาราง 
10. สารบัญภาพ 
11. บทที่ 1 – 5  (และบทอ่ืนๆ หากมีเพ่ิมเติม) 
12. รายการอ้างอิง 
13. หน้าภาคผนวก   
14. หน้าภาคผนวก ก, หน้าภาคผนวก ข, . . . 

    สําเนาเอกสารส่ง 3 เล่ม เอกสารไม่ต้องเข้าเล่ม เย็บมุมบนด้านซ้าย หรือเย็บข้าง 
(หากเอกสารมีความหนามาก) และนําส่งไฟล์โครงงานท้ังหมด โดยใส่ไฟล์ลงในโฟลเดอร์ และต้ังช่ือ
โฟลเดอร์ ตามลําดับกลุ่ม (IE xx) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการจัดรูปแบบโครงงาน 
 5.1.4 การส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ กําหนดให้ส่งภายใน 30 วัน หลังการสอบ

ประมวลผลโครงงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  2. รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ มีรายละเอียดการส่งตามรายงานประมวลผล

โครงงานและรายงานจะต้องผ่านการตรวจรูปแบบเรียบร้อยแล้ว  
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  3. แบบบันทึกข้อมูลโครงงานลงในระบบอ้างอิงข้อมูล 
  4. ไฟล์ข้อมูลโครงงาน ในรูปแบบ Word และ PDF 
 
5.2 การบันทึกลงฐานข้อมูล 
 
 การบันทึกข้อมูลโครงงานลงในระบบอ้างอิงข้อมูล (Reference Document System) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและค้นคว้า ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนการนําเข้าข้อมูลโครงงาน ดังน้ี 
 1. เปิดเข้าเว็บไซต์ student.engr.tu.ac.th จะพบหน้าแรก 

 
 
 2. คลิกเข้า ระบบลงทะเบียนโครงงาน/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ จะพบหน้า Log in เข้า
ระบบ 
 

 
 

เลือกระบบลงทะเบียนฯ 
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 3. เมื่อ Log in เข้าระบบแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้

เป็นปัจจุบัน หากมีการแก้ไขข้อมูลให้คลิก “แก้ไข” หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิก “ลงทะเบียน” 

 
 

 4. เลือกปีการศึกษา และ เลือกภาคเรียน 
 

 
 

 5. กรอกข้อมูลทั้งหมดตามแบบฟอร์มของระบบ   
  - ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
  - เลขทะเบียนผู้แต่งร่วม 
  - ประเภทเอกสาร ปริญญานิพนธ์ (โครงงาน) 
  - คําสําคัญ กรอกให้ครบทั้ง 5 ลําดับ (ไทย/อังกฤษ) 
  - บทคัดย่อ copy ข้อความมาวางในช่อง และ แนบไฟล์ 
  - Abstract copy ข้อความมาวางในช่อง และ แนบไฟล์ 
  - แนบไฟล์ เอกสารฉบับเต็ม 
  กดบันทึกข้อมูล 
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 (6) หน้าโปรแกรม จะกลับมาที่หน้า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้เลือกยืนยันเอกสาร เพ่ือ

โปรแกรมจะเข้าสู่การตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง หากถูกต้องแล้ว ให้เลือก “ยืนยันข้อมูล” การ
บันทึกข้อมูลในระบบ Student ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 
   
 (7) เมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการสั่งพิมพ์เอกสาร และลงลายมือช่ือ เพ่ือ

ใช้เป็นหลักฐานแนบในการส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขท่ีเอกสาร : 255910014   ประเภทเอกสาร : ปริญญานิพนธ์  
ภาคเรียนที่ : 1/2559    
วันท่ีลงทะเบียน : 17-06-2559 16:10:53   
วันท่ีพิมพ์เอกสาร : 03-10-2559 14:26:16 

เลขทะเบียนผู้แต่ง : 
5510610941 นายวรรณสรณ์ จินตนานุรัตน์ 
E-mail : Nvm.entu2012@gmail.com Tel : 0917079861  
5510610644 นางสาวณัฏฐา ตระการอุดมสุข 
E-mail : nut_trakarn@hotmail.com Tel : 0890309601  
ชื่อเรื่อง : 
กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
THE MARKERTING STRATEGY OF THE GAIT TRAINING DEVICE FOR THE STROKE PATIENT 
จํานวนหน้า : 
คําสําคัญในการค้นหา :  
1. กลยุทธ์การตลาด 
2. ผลิตภัณฑ์ 
3. อุปกรณ์ช่วยเดิน 
4. ผู้ป่วย 
5. หลอดเลือดสมอง 
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บทคัดย่อ :  
ภาษาไทย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดของอุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ป่วย โรคหลอดเลือด

สมอง เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ช่วย เดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ในการศึกษาเริ่มจากการเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองท่ีรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนท้ังหมด 25 ชุดตาม หลักความน่าเชื่อถือทางสถิติแล้วนําข้อมูลมา

วิเคราะห์ความสนใจซ้ือ ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ และ ราคาสูงสุดท่ียอมจ่าย มาวางกลยุทธ์ทางการตลาด

ของอุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจใน

การซ้ือสินค้ากับปัจจัยทางการตลาดที่มีผล ต่อการเลือกซ้ืออุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง เพ่ือหาความต้องการของผู้บริโภค และนํามาออกแบบพัฒนาเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
จากนั้นงานวิจัยได้ใช้ แบบสอบถามอีก 25 ชุด เพ่ือประเมินผลการวางกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลุ่มเป้าหมาย

มีระดับความ พึงพอใจมากเพียงใด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

อุปกรณ์ช่วยเดิน สําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้น ประกอบไปด้วย การใช้งาน
ง่าย เคลื่อนย้ายง่ายน้ฎาหนักเบา ขนาดเหมาะสมไม่เสียพ้ืนท่ีติดต้ังมาก มีการรับประกันสินค้า ผลิตภัณฑ์มี 
ความคงทน สามารถทําการถอด-ประกอบได้สามารถปรับระดับตามสัดส่วนร่างกายได้สามารถทําการ

กายภาพบําบัดได้หลายท่า มีอุปกรณ์เรียกกรณีฉุกเฉิน เครื่องหยุดอัตโนมัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุมี เครื่องสํารองใช้
ระหว่างซ่อมแซม ความรวดเร็วในการซ่อมสินค้า มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับลูกค้า การผ่อนชําระ 
สามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ในโรงพยาบาล เป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยได้นําปัจจัยเหล่านี้มาออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาทิเช่น การมีปุ่มหยุดฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วย เปลี่ยนจากการขายในราคา 200,000 บาท มาเป็นการเช่าจ่าย

เดือนละ 7,500 บาท โดยนําเงินจากการบริจาคมาช่วยสมทบทุน เพ่ือให้ได้ราคาท่ีถูกลงตรงต่อความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และให้มีการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เป็นต้น ผลการประเมินการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าผู้สัมภาษณ์มีความพึง

พอใจมากถึงมากท่ีสุด ต่อปัจจัยทางการตลาด ท่ีได้ออกแบบและพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้สามารถพัฒนาและดําเนินการต่อไปได้ ในระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ภาษาอังกฤษ 
This research studies a marketing strategy of the gait training device for the stroke patient. 
The study investigated the customer’s opinion for designing and developing the marketing 
mix which consists of product, price, distribution channels and promotion. The study started 
by collecting the data from the survey with the patients at Thammasat Hospital. The 
questionnaire was used to collect the data from 25 people based on reliable statistics. The 
data were analyzed to investigate the factors of purchasing the gait training device for the 
stroke patients and the possible price. After developing the marketing mix, the satisfaction 
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of the 25 respondants was surveyed again by using the questionnaire. The study shows the 
factors of purchasing the gait training device for the stroke patients include intuitive, portable 
and lightweight, using small space, providing warranty, providing long durability, can be 
removed – assembled, adjustable proportional body, providing emergency automatic stop, 
quick repair, providing complaint center for customers, can be purchased in hospitals etc. 
From this opinion, this research proposed the marketing mix such as adding an emergency 
stop button at the product, changing the sales price from 200,000 baht to rent 7,500 baht 
per month by the patient matching with some donation. 
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บทท่ี 6 
การเบิกงบประมาณ 

 
 ในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีงบประมาณจัดสรรให้กับ

นักศึกษาทุกปีการศึกษา และภาควิชาจะนํางบประมาณที่ได้รับมาพิจารณาจัดสรรให้กับนักศึกษาทุก

กลุ่ม กลุ่มละ 1,000 บาท เป็นค่าสําเนาเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ส่วนงบประมาณ

ที่เหลือจะพิจารณาจากแบบของบประมาณท่ีนักศึกษาได้ย่ืนขออนุมัติมายังภาควิชา 
 เมื่อนักศึกษาได้รับงบประมาณตามที่ขออนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเบิก-จ่าย
งบประมาณโครงงานของภาควิชา จึงได้มาจัดทํารายการงบประมาณ มีการควบคุมการเบิก-จ่ายให้

เป็นไปตามงบประมาณที่แต่ละกลุ่มได้รับ และเป็นไปตามระเบียบงานคลังและพัสดุ และระเบียบ

การเงิน  
 
6.1 ตารางควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
  

 ตารางควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ ใช้สําหรับการควบคุมงบประมาณโครงงานของ

นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 6.1 
 

ตัวอย่างตารางควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณโครงงาน 
 

กลุ่มที่ งบที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย รวมใช้ไป คงเหลือ 
 IE 01  1,000.00             -   1,000.00 
 IE 02  1,000.00 254           254.00  746.00 
 IE 03  1,000.00 291 478 129       898.00  102.00 
 IE 04  1,000.00 83 393 128       604.00  396.00 
 IE 05  9,175.00 1,420.00 2,685.00 126 938 1,768.00 938 7,875.00  1,300.00 
 IE 06  1,000.00 272           272.00  728.00 
 IE 07  1,000.00 220 690         910.00  90.00 
 IE 08  1,000.00 238   676       914.00  86.00 
 IE 09  9,175.00 1,856.00 2,847.00 1,342.85 1,190.00     7,235.85  1,939.15 
 IE 10  9,175.00 1,712.00 1,177.00 55 90 277 1,832.00 5,143.00  4,032.00 
 IE 11  9,175.00 349 3,905.50 650 163 103 208 5,378.50  3,796.50 
โปสเตอร์  9,450.00 7,821.00 678 360 450     9,309.00  141.00 
เข้าเล่ม  8,100.00 8,100.00           8,100.00  0.00 
 คงเหลือ 61,250.00             46,893.35 14,356.65 
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6.2 การจําแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  
 การจัดทําโครงงาน อาจจะมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์/ทําการทดลอง ซึ่งจะต้องมีการจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดทําโครงงาน ภาควิชาได้กําหนดให้โครงงานแต่ละกลุ่มจัดซื้อได้เฉพาะ

รายการที่เป็นวัสดุเท่าน้ัน ซึ่งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องทราบถึง

หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและเป็นไปตาม

ระเบียบสํานักงบประมาณ (ดูตัวอย่างหน้า 141) 
 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี (สํานักงบประมาณ, 
มกราคม 2559) 

1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ

ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้

ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง

หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 
3. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ

หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม

บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 
6.3 การเบิก-จ่ายงบประมาณ 
 
 6.3.1 หลักฐานการเบิกเงิน 
  การเบิก-จ่ายงบประมาณโครงงาน หลังจากที่ นักศึกษาได้รับการจัดสรร

งบประมาณการจัดทําโครงงานในแต่ละกลุ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจะมีการควบคุมการเบิก-จ่าย
ให้เป็นไปตามรายการวัสดุและจํานวนเงินที่ได้รับ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือน
กรกฎาคม ของปีถัดไป (ปีงบประมาณ ตุลาคม-กันยายน)  
  ในการจัดซื้อวัสดุโครงงานน้ัน จะต้องมีหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายสินค้า ซึ่ง
หลักฐานการรับเงิน ภาควิชากําหนดให้ใช้หลักฐานได้ 3 รูปแบบ คือ  

1. ใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีที่ผู้ขายสินค้ามีการจดทะเบียนการค้า มีเลขประจําตัว

ผู้เสียภาษีชัดเจน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด ใบเสร็จรับเงินจะมีหลายรูปแบบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน

แบบเบ็ดเสร็จในใบเดียว, ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ระบุรายการสินค้าแต่จะอ้างอิงใบส่งสินค้า และ
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ใบเสร็จรับเงินแบบเป็นชุด 2-3 ใบ ซึ่งจะใช้แค่ใบใดใบหน่ึงมาเบิกไม่ได้ ต้องนําเอกสารทั้งชุดมาต้ังเบิก

เท่าน้ัน 
 ส่วนประกอบของใบเสร็จที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานการเงินได้ มีดังน้ี 
 (1) ข้อความส่วนบนใบเสร็จเขียนว่า ใบเสร็จรับเงิน  
 (2) ช่ือและท่ีอยู่ของร้านค้า หรือสถานประกอบการ และเลขประจําตัวผู้เสีย

ภาษี  
 (3) ช่ือและที่อยู่ของผู้ซื้อคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เลขที่ 99 หมู่ที่ 18  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 
3001-9 โทรสาร 0 2564 3017 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 099-4-000016086-1 

 (4) เลขที่ เล่มที่ ใบเสร็จรับเงิน  
 (5) รายการสินค้าที่ซื้อและราคาแต่ละรายการ 
 (6) ลายเซ็นผู้รับเงิน 
 ข้อควรระวัง เอกสารที่เขียนว่า “ใบส่งสินค้า” “ใบส่งของ” “ใบจองสินค้า” 

“ใบวางบิล” ไม่สามารถใช้ได้  
2. บิลเงินสด ใช้ในกรณีซื้อสินค้ากับร้านค้าทั่วไป ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า แต่มี

สถานที่ต้ังร้านค้าชัดเจน 
   ส่วนประกอบของใบเสร็จที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานการเงินได้ มีดังน้ี 
   (1) ข้อความบนหัวที่เขียนว่า “บิลเงินสด” 
   (2) ประทับตราหรือเขียน ช่ือและที่อยู่ของร้านค้า หรือสถานประกอบการ 
หรือแนบนามบัตรของร้านค้า หรือสถานประกอบการมาด้วย 
   (3) ช่ือและที่อยู่ของผู้ซื้อคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 
3001-9 โทรสาร 0 2564 3017 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 099-4-000016086-1 
   (4) เลขที่ เล่มที่ (ต้องให้ผู้รับเงินเขียน เลขที่ เล่มที่ ในบิลเงินสด ทุกครั้ง) 
   (5) วันที่ 
   (6) รายการสินค้าที่ซื้อ และราคาแต่ละรายการ 
   (7) ลายเซ็นผู้รับเงิน 
   ข้อควรระวัง เอกสารที่เขียนว่า “ใบส่งสินค้า” “ใบส่งของ” “ใบจองสินค้า” 
ไม่สามารถใช้ได้ 
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  3. ใบสําคัญรับเงิน ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสดจาก

ผู้ขายได้ ผู้จ่ายเงิน จะต้องร้องขอให้ผู้รับเงินเขียนใบสําคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มภาควิชากําหนดทุก

ครั้ง พร้อมขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับเงิน พร้อมลงนามสําเนาถูกต้องด้วย 
   ส่วนประกอบของใบสําคัญรับเงินที่ถูกต้อง และใช้เป็นหลักฐานการเงินได้ มี
ดังน้ี 
   (1) เป็นใบสําคัญรับเงินตามแบบฟอร์มที่ภาควิชากําหนด 
   (2) ช่ือ และที่อยู่ของผู้รับเงิน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่

สมบูรณ์ครบถ้วน 
   (3) วันที่ 
   (4) รายละเอียดสินค้าหรือบริการ พร้อมราคาแต่ละรายการ 
   (5) ลายเซ็นของผู้รับเงิน 

สิ่งสําคัญ คือ หากมีการบันทึกข้อมูลผิด ให้ขีดฆ่าเป็นลายเส้น และต้องลงลายมือ
ช่ือของผู้รับเงินกํากับทุกครั้ง ทุกที่ที่มีการแก้ไขบิลเงินสด/ใบเสร็จ ฉบับน้ัน 
 6.3.2 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน 

การเบิก-จ่ายเงิน ค่าวัสดุโครงงาน ภาควิชาจะดําเนินการทําเร่ืองเบิกทุกวันที่ 15 
ของเดือน โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มการขอเบิกงบประมาณ พร้อมแนบหลักฐานการ

จ่ายเงินและลงช่ือผู้รับของ 
2. เจ้าหน้าที่ ตรวจข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสําคัญรับเงินให้ครบถ้วน 
3. เขียนแบบขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อวัสดุ หรือ แบบขออนุมัติดําเนินการจัดจ้าง

เหมาบริการ 
4. จัดทําเอกสารใบสําคัญจ่าย 
5. เสนอเรื่องให้หัวหน้าภาควิชา ลงนามอนุมัติ 
5. ส่งเร่ืองให้งานคลังและพัสดุ และงานการเงินตรวจสอบ 
6. งานคลังและพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบ 
7. งานการเงิน ดําเนินการการตรวจสอบตามระเบียบ 
8. เมื่องานการเงินดําเนินการการตรวจสอบเอกสารตรงตามระเบียบ 
9. เมื่อได้รับการโอนเงินคืนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้นักศึกษามารับเงินคืน 
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รายการอ้างอิง 
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ตัวอย่างการพิมพ์และการจัดวางเน้ือหาโครงงาน 



   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   1.5  นิ้ว 

 

1  นิ้ว 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

 

 (ตัวอย่างการเว้นขอบของกระดาษในการพิมพ์โครงงาน) 



                                                                                                             

  

บทที ่2 

ชื่อบท 

 

2.1 หัวข้อใหญ่ 

 

ข้อความ.................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................... .................................................... 

 

2.1.1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
        ข้อความ.................................................................................................................  

.................................................................................................................... ........................................... 

.................................................................................................................... ........................................... 
2.1.1.1 หัวข้อย่อยระดับที่ 2 

                                ข้อความ............................................................................................. .......    

............................................................................................................................. ................................. 

 (1) หัวข้อย่อยระดับท่ี 3                                                         
      1. ข้อความ.............................................................................................. 

      2. ข้อความ............................................................................................. 

(2) หัวข้อย่อยระดับที่ 3 
2.1.1.2 หัวข้อย่อยระดับที่ 2 

2.1.2 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
        ข้อความ............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ................................. 
 

2.2 หัวข้อใหญ่ 

 

ข้อความ............................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขึ้นบรรทัดใหม่กด 
Shift+Enter 

เว้น 1 บรรทัด 

หัวข้อใหญ่ที่ 1 ให้ใส่เลข
บทก ากับ ใช้ตัวอักษรขนาด 
16 ตัวหนา จัดข้อความชิด
ขอบซ้าย  

เว้น 1 บรรทัด 

ตัวอักษร
ขนาด  

18 ตัวหนา 

0.8 นิ้ว 

เว้น 1 บรรทัด 
หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 ตัวอักษรขนาด  

16 ตัวหนา พิมพ์ย่อเข้ามา 0.8 นิ้ว  

เว้น 1 บรรทัด 

หัวข้อย่อยระดับท่ี 3 ตัวอักษรขนาด   
16 ตัวหนา พิมพ์ย่อเข้ามา 1.4 นิ้ว 

1.1 นิ้ว 

(ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์ชื่อบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย) 

ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความใหต้รงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อ 

1.4 นิ้ว 

0.8 นิ้ว 

เว้น 1 บรรทัด 
หัวข้อใหญ่ที่ 2 ให้ใส่เลขบท
ก ากับ ใช้ตัวอักษรขนาด       
16 ตัวหนา จัดข้อความชิด
ขอบซ้าย  

หัวข้อย่อยระดับท่ี 2 ตัวอักษรขนาด  
16 ตัวหนา พิมพ์ย่อเข้ามา 1.1 นิ้ว  



  

บทที่ 2 
ข้อความคิดเกี่ยวกับสิทธ ิ

 
2.1 ข้อความคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไป 

  
สิทธิและเสรีภาพเป็นความคิดที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้

จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายทุกประเทศ. . . 
 

2.1.1 ความหมายของสิทธิเสรีภาพ 
2.1.1.1 ความหมายของสิทธิ 

               ในทางวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายของ “สิทธิ” ไว้ดังนี้. . . 
2.1.1.2 ความหมายทางเสรีภาพ 

                        ในทางวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายของ “เสรีภาพ” ไว้ดังนี้. . . 
2.1.1.3 ความหมายระหว่างสิทธิและเสรีภาพ 

               สิทธิและเสรีภาพเป็นค าที่มีการใช้ควบคู่กันเสมอ อย่างไรก็ตาม สิทธิและ
เสรีภาพมีความแตกต่างกัน. . . 

2.1.2 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
                         ในที่นี้ขอแบ่งประเภทสิทธิและเสรีภาพโดย 2 วิธี คือ 1) แบ่งตามแนวคลาสสิก
ของเยอรมัน และ 2) แบ่งโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ 

2.1.2.1 การแบ่งของสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิกของเยอรมัน                                   
           Georg Jellinek นักกฎหมายหมาชนชาวเยอรมันในช่วงต้นศตวรรษท่ี 2

เป็นผู้เสนอแนวคิดในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว. . . 
(1) สิทธิในเชิงปฏิเสธ (Status Negativus) 

สิทธิในเชิงปฏิเสธ (Status Negativus) หมายถึงกลุ่มของสิทธิและ
เสรีภาพที่การใช้สิทธิและเสรีภาพของนักเจตบุคคล จะต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซง. . . 

(2) สิทธิในการเรียกร้อง (Status Positivus) 
สิทธิในการเรียกร้อง (Status Positivus) หมายถึงกลุ่มของสิทธิที่การใช้

สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิอาจบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งจากรัฐ. . .

ตัวอักษรขนาด 18  
ตัวหนา 

ขึ้นบรรทัดใหม่กด 
Shift+Enter 

เว้น 1 บรรทัด 0.8 นิ้ว 

เว้น 1 บรรทัด 

0.8 นิ้ว 

1.4  นิ้ว 

(ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย) 

เว้น 1 บรรทัด หัวข้อใหญ่ที่ 1 ให้ใส่เลขบท
ก ากับ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 
ตัวหนา จัดข้อความชิดขอบซ้าย  

หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 ตัวอักษรขนาด  
16 ตัวหนา พิมพ์ย่อเข้ามา 0.8 นิ้ว  หัวข้อย่อย

ระดับที่ 2 
ตัวอักษร
ขนาด 

16 ตัวหนา 
พิมพ์ย่อเข้า
มา 1.1 นิ้ว 

ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความใหต้รงกับอักษร
ตัวแรกของหัวข้อ 

1.1  นิ้ว 



  

(3) สิทธิกระท าการ (Status Activus) 
สิทธิกระท าการ (Status Activus) หมายถึงกลุ่มของสิทธิที่ปัจเจกบุคคล

ใช้สิทธิของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจ านงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
องค์กรของรัฐ. . . 

2.1.2.2 การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ 
         ในการแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู่ทรงสิทธินี้ 

จะพิจารณาว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้. . . 
(1) สิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่
ทุกๆคน โดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด เชื้อชาติใด หรือศาสนาใด 

 
2.2 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร 
 

สหราชอาณาจักรประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ รัฐสภา
ของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยสองสภาได้แก่ สภาสามัญชนซึ่งมีฐานะเป็นสภาล่าง. . . 
 

2.2.1 ความเป็นไปได้ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร 
        การกระท าที่เป็นเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรปรากฏอยู่ใน 

Representation of the People Act 1983  โดยกฎหมายดังกล่าว. . . 
2.2.2.1 การกระท าที่เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร 
         การกระท าที่เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรปรากฏ

อยู่ใน Representation of the People Act 1983 โดยแบ่งเป็น Corrupt Practice และ      
Illegal Practice ความแตกต่างของความผิดทั้งสองกรณี. . . 

(1) การกระท าที่เป็น Corrupt Practice 
การกระท าท่ีเป็น Corrupt Practice อาจแบ่งได้เป็นการกระท าท่ีเป็น 

Corrupt Practice ที่เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรณีหนึ่ง. . . 
     1. การกระท าท่ีเป็น Corruption Practice ที่เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิ 

    ตามมาตรา 173 (2) ของ Representation of the PeopleAct 
1983 ปรากฏว่าการกระท าท่ีเป็นCorrupt Practice ที่เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่
เพียงกรณีตามมาตรา 60, 62เอ, และ 62บีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.4น้ิว 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

1.1  น้ิว 

หัวข้อย่อยระดับท่ี 
3 ตัวอักษรขนาด   
16 ตัวหนา พิมพ์
ย่อเข้ามา 1.4 นิ้ว 

หัวข้อใหญ่ที่ 2 ให้ใส่เลขบทก ากับ 
ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา   
จัดข้อความชิดขอบซ้าย  0.8 นิ้ว 

0.8 นิ้ว 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ตารางที่ 1.2 
 
ผลการทดสอบก้าลังอัดในสภาพบ่มน ้าของส่วนผสมคอนกรีตแบบไม่ผสมเถ้าลอย และผสมผงเถ้าหินปูนทดแทนปูนซีเมนต์ (Cement Replacement) 

สัญลักษณ์ 
ผงเถ้าหินปูน 

ทดแทนวัสดุประสาน 
(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

ค่าเฉลี่ยก าลังอัด 
(ksc) 

1 2 3 7 28 56 

PC-LR00(0.60) 0 175 240 282 346 423 438 

PC-LR10(0.60) 10 163 214 255 317 391 411 
PC-LR20(0.60) 20 148 196 241 296 364 383 

 

 

(ตัวอย่างการพิมพ์ตารางตามแนวขวาง) 

หมายเลขตารางระบุว่าอยู่ บทที่ 1 ตารางที่ 2 
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เมื่อลงพิกัดลักษณะของกราฟเส้นโค้งหงายข้ึน กราฟจะลดลงอย่างรวดเร็ว ต่อมากราฟจะค่อยๆลดลง 

เป็นลักษณะของกราฟเอกโพเนลเทียล (exponential) การปรับค่าเพ่ิมได้สมการดัชนีย่อยที่สามารถ

ใช้ได้กับค่าพารามิเตอร์ทุกค่านั้น ได้สมการคือ 

 
ระดับคะแนน (PO4

3-) = 100 exp (1-.5 × PO4
3)     (4.3) 

 

จากสมการอธิบายได้ คือ ค่าปกติของ Exponential (0) = 1 และ  

Exponential (x) > 0 จากสมการเพ่ือคุณภาพเพ่ือคุณภาพน้ าที่มากกว่าศูนย์มีคะแนนเป็น 100 exp 

(-x) และมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.5 ซึ่งจะให้สมการที่ดี โดยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 

0.9978 

 

ระดับคะแนน (DO) = - 0.0926 DO4 + 1.2703 DO3 – 3.6157 DO2 + 6.9062 DO (4.4) 

 

       เมื่อ DO คือ คุณภาพน้ าที่วิเคราะห์ได้ 

 DO < 10.5 และ ถ้า 

 DO > 10.5 ระดับคะแนนต้องเท่ากับ 0  
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ABSTRACT 

 
 This research studies a marketing strategy of the gait training device for the 
stroke patient. The study investigated the customer’s opinion for designing and 
developing the marketing mix which consists of product, price, distribution channels 
and promotion. The study started by collecting the data from the survey with the 
patients at Thammasat Hospital. The questionnaire was used to collect the data from 
25 people based on reliable statistics. The data were analyzed to investigate the 
factors of purchasing the gait training device for the stroke patients and the possible 
price. After developing the marketing mix, the satisfaction of the 25 respondants was 
surveyed again by using the questionnaire. 
 The study shows the factors of purchasing the gait training device for the 
stroke patients include intuitive, portable and lightweight, using small space, providing 
warranty, providing long durability, can be removed – assembled, adjustable 
proportional body, providing emergency automatic stop, quick repair, providing 
complaint center for customers, can be purchased in hospitals etc. From this opinion, 
this research proposed the marketing mix such as adding an emergency stop button 
at the product, changing the sales price from 200,000 baht to rent 7,500 baht per 
month by the patient matching with some donation.   
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อาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกท่าน ที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนให้มีความรู้มาจนถึง
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ตัวอยางรายการอางอิงแบบ APA 
 

รายการอางอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2545). ใบแดงใบเหลืองและการสอย: ผลของการตีความกฎหมายเลือกตั้ง. 
กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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ธานี ชัยวัฒน. (2549). การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจในประเทศไทย. ใน ผาสุก พงษไพจิตร 

  (บรรณาธิการ), การตอสูของทุนไทย (ล. 1, น. 373-405). กรุงเทพฯ: มติชน. 

     บทความวารสาร 

จตุรนต ถิระวัฒน. (กันยายน 2539). กระบวนการทําสนธิสัญญาและการปรับใชสนธิสัญญาในทาง 
 ปฏิบัติของประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร, 26(3). 

วิทยานิพนธ 

บุษฎา เจริญพงษ. (2544). การเปดเสรีการประกอบธุรกิจคาปลีกของคนตางดาวในประเทศไทย: 
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พรภัสสร ปนสกุล. (23 เมษายน 2552). กรมการคาตางประเทศเตรียมจัดตั้งศูนยการพิจารณาออก 
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โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 
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เวน 1 บรรทัด
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Books and Book Articles 
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Using 18 point bold font 
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at the center of a page.   

0.5 inch 

1 line spacing

1 line spacing

1 line spacing

1 line spacing
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร.  
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ภาคผนวก 

(ตัวอยางหนาบอกภาคผนวกภาษาไทยท่ีมีภาคผนวกยอย) 

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา  
จัดขอความไวก่ึงกลาง
หนากระดาษ 



 
 

  

ภาคผนวก ก 
คําช้ีแจงเบื้องตนในการทดลอง 

 
1. การทดลองน้ี ผูวิจัยมีแรงจูงใจที่ตองการทําวิจัยเกี่ยวกับความไววางใจของผูใชงานที่มีตอ         
   โปรแกรมชวยเหลือ ในลักษณะที่แตกตางกันตามกลุมการวิจัย 
2. ผูวิจัยมิไดมีเจตนาใดๆในการวัดภูมิความรูการใชงานคอมพิวเตอร ดังนั้นขอใหผูเขารวมการทดลอง 
   ทุกทานทําการทดลองดวยความตั้งใจ เพ่ือใหไดผลการทดลองที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
3. แอพพลิเคชั่นที่ใชในการทดลองเปนแอพพลิเคชั่นที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือใชสําหรับการทดลองนี้เทานั้น 
4. เมื่อมีปญหาใหติดตอเจาหนาที่คุมการทดลองทันที 
5. ขอมูลจากผูเขารวมการทดลองท่ีเก็บจะถือเปนความลับ นํามาใชอภิปรายในงานวิจัยโดยภาพรวม 
   เทานั้น 
6. เมื่อผูทําการทดลองอานขั้นตอนการทดลองและลงชื่อในใบยินยอมเขารวมงานวิจัยแลวพรอมทํา 
   การทดลองแลว ใหติดตอผูวิจัยเพื่อเลนเกมสและเริ่มการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        ภาพที่ ก.1 แสดงภาพตัวอยางเกมส Master Logic ของจริง 

(ตัวอยางภาคผนวกยอยภาษาไทย) 

ขึ้นบรรทัดใหมกด 
Shift+Enter 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
จัดขอความไวก่ึงกลาง

หนากระดาษ เวน 1 บรรทัด 



  

ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนในการทดลอง 

 
1. ผูทําการทดลองจะไดรับคําอธิบายขอมูล โปรแกรมชวยเหลือ และเกมส Master Logic ในรูปแบบ 
   ไฟลวิดีโอ 
2. ผูทําการทดลองทําการ ทดสอบเลนเกมส Master Logic เปนเวลาไมต่ํากวา 5 นาที โดยผูทําการ  
   ทดลองสามารถสอบถามขอสงสัยกับผูควบคุมการวิจัยไดตลอด 
3. ผูทําการทดลองตอบแบบสอบถามขอมูลผูเขารวมการทดลองและแบบทดสอบขอมูลความเชื่อใน 
   อิทธิพลจากการควบคุมภายใน (ความเช่ือม่ันในตนเอง) 
4. ผูทําการทดลองอานคําชี้แจงเบื้องตนการทดลองเสร็จจึงเริ่มการทดลอง 
5. ผูทําการทดลองตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการทดลอง

ขึ้นบรรทัดใหมกด 
Shift+Enter 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
จัดขอความไวก่ึงกลาง

หนากระดาษ เวน 1 บรรทัด 



 

  

ภาคผนวก ค 
ใบยินยอมเขารวมการวิจัย (Consent Form) 

 
โครงการวิจัย 
 
เรื่อง ขอความรวมมือในการเขารวมงานวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัย นายสุชาญ คูประสิทธิ์ กําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ขาพเจาไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนในการทดลอง อันตรายหรืออาการท่ี
อาจเกิดข้ึนในการวิจัย ขาพเจาทราบดีวา ขาพเจาสามารถบอกเลิกการเขารวมการทดลองงานวิจัยได
ทุกเมื่อ 

ขาพเจารับทราบสัญญาของผูวิจัยที่จะเก็บขอมูลการทดลองเปนความลับและนําไปใชในการ
วิเคราะหสรุปผลโดยภาพรวมเทาน้ัน 

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ ยินยอมท่ีจะใหขอมูลและ
เขารวมทดลองอยางเต็มใจ 
 
 
 

ลงนาม...........................................................ผูยินยอม 
(...................................................................................)  

 
 
 
 

 
 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูเขารวมการทดลอง ที่ใหความรวมมือในงานวิจัยนี้มา ณ ที่นี้ 

                                                     ....................................              
                                                     (สุชาญ คูประสิทธิ์) 

ตัวอักษรขนาด 18 
ตัวหนา จัดขอความไว
กึ่งกลางหนากระดาษ 

ขึ้นบรรทัดใหมกด 
Shift+Enter 

เวน 1บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
จัดขอความไวก่ึงกลาง

หนากระดาษ 

(ตัวอยางหนาบอกภาคผนวกภาษาไทยท่ีไมมีภาคผนวกยอย) 



 
 

  

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหา
บัณฑิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการและการเขาถึงบริการ ของผูใชบริการ 
และความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท โดยขอมูลที่ไดรับจาก
แบบสอบถามชุดนี้ จะใชเพ่ือการศึกษาคนควาเทานั้น คําตอบท่ีทานตอบจะถือเปนความลับ ผูวิจัยจะ
นําเสนอผลในภาพรวมเทาน้ัน จึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปน
จริงใหมากท่ีสุด ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลการใชบริการและการเขาถึงบริการของผูใชบริการ 
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท 
สวนที่ 3 ภาพรวมการใชบริการ 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

สวนที่ 1 ขอมูลการใชบริการและการเขาถึงบริการของผูใชบริการ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1. เพศ 

( ) 1. ชาย  ( ) 2. หญิง 
2. อายุ 

( ) 1. ต่ํากวา 20 ป ( ) 2. 21-30 ป 
( ) 3. 31-40 ป  ( ) 4. 41-50 ป 
( ) 5. 51-60 ป  ( ) 6. 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
( ) 1. ไมไดรับการศึกษา  ( ) 2. ประถมศึกษา 
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน  ( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
( ) 5. อนุปริญญา/ปวส.  ( ) 6. ปริญญาตรี 
( ) 7. สูงกวาปริญญาตรี

เวน 1 บรรทัด ขึ้นบรรทัดใหมกด 
Shift+Enter 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา      
จัดขอความไวก่ึงกลาง

หนากระดาษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาตามหลักเกณฑ์ APA  

(American Psychological Association) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological 
Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพ่ือเป็นมาตรฐาน 

ในการเขียนอย่างเป็นระบบส าหรับภาคนิพนธ์ การท าวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
บทความและกรณีศึกษา ส าหรับนักเขียนและนักศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายใน 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และจิตวิทยา กฎเกณฑ์การอ้างอิงนี้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้มีความชัดเจนในการ 
ลงรายการงานเขียนที่ เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น การใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและค าย่อ 
โครงสร้างตาราง การลงรายการอ้างอิง และการน าเสนอสถิติ 

ส าหรับ APA 6th edition มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยี โดยได้เพ่ิมแนวทางในการลงรายการอ้างอิงส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ข้อมูลเสริม 
และการอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยในบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการน ามาใช้ในการอ้างอิง 
เอกสารภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและข้ อมูลบางอย่ างแตกต่ างจากเอกสารในภาษาอังกฤษ  

1.1 การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) 
การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิง 

แหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหา 
โดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย 
โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจท าได้ใน 

กรณีท่ีเป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น    
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์และ   

เลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง 

        รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง

(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)
(McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499)
(Murphy, 1999, p. 85)
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน
(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549)

2. ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุ
ไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอีก



ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539, น. 49) ได้ศึกษาถึง................................ 
Kanokon Boonsarngsuk (2002, p. 14) studied…………………………………. 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์โดยลงปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ 
ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539) 

3. ปีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว
(ปีพิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้น 

ในปี 2542 เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการกระท า
ทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่
เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี” (น. 9) 

In 1996, According to Kaplan and Norton, “the implementation of the 
Balanced Scorecard allows the organization to be managed successfully. It support 
the deployment of business strategies, meeting customer needs, and the visibility of 
process problem” (p. 7).  

หากข้อความท่ีคัดลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับ
เนื้อหาโดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“……”) 
ตัวอย่างท่ี 1 
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in 
dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the 
adolescent without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns” 
(p. 541), contributing to an overall climate of negativity. 

ในปี 2000 Nahavandi กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น าว่า “ภาวะผู้น าเป็นผลจาก
การรวมกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ของผู้น า ผู้ตามและสถานการณ์ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้เป็น
ส่วนส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ” (น. 4)  
ตัวอย่างท่ี 2 
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby 
“medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may 
be addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112). 
การสื่อสารมีความจ าเป็นต่อองค์กร เพราะในการท างานนั้น จะต้องมีการติดต่อ รับค าสั่งและรายงาน
กับหัวหน้า ประสานงานกับฝ่ายอ่ืนในการท างาน ท าให้การสื่อสารกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการ



ปฏิบัติงาน โดยได้มีผู้ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรว่า “เป็นการแสดงออกและ
การแปลความหมายข่าวสารระหว่างหน่วยการติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือบุคคลในต าแหน่งต่างๆ ที่อยู่
ภายในองค์การ” (สมยศ นาวีการ, 2527, น. 4)  

ถ้าข้อความที่อ้างมีความยาวเกิน 3 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วย่อหน้า 
เข้ามา 0.8 นิ้ว และให้อยู่ในรูป  block quotation กล่าวคือข้อความบรรทัดต่อไปให้ย่อหน้าเข้า
มาเท่ากับบรรทัดแรก ในกรณีที่มีย่อหน้าภายในอัญประภาษก็ให้ย่อเข้ามาอีก 0.3 นิ้ว ทุกย่อหน้า 
โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ  
ตัวอย่าง     
Others have contradicted this views:  

Co-presence does not ensure intimate interaction among all group 
members. Consider large-scale social gatherings in which hundreds 
or thousands of people gather in a location to perform a ritual or 
celebrate an event. 

In these instances, participants are able to see the visible 
manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability to  
make direct, intimate connections with those around them is limited      
by the sheer magnitudes of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112). 

ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาและความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
นี้……………………………………………………………………………………………………………………………….        

 ตามข้อเท็จจริงนั้น โครงการที่ขอรับการส่งเสริมมีความจ าเป็นที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 จากรัฐในด้านภาษีอากรไม่เท่ากัน การก าหนดให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในด้านภาษี  
 อากรเท่ากันหมดทุกราย จะมีผลเสียทั้งสองด้าน คือ ผู้ได้รับการส่งเสริมอาจได้รับสิทธิ 
 และประโยชน์จากรัฐมากเกินกว่าที่จะเป็นและควรได้รับ 

ปัจจุบันรัฐได้ปรับปรุงระบบการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา โดยผู้มีรายได้ต่ ากว่า 
  10,000 บาท จะยกเว้นการเสียภาษี และผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูบิดา – มารดา สามารถ

น ามายกเว้นการเสียภาษีได้ด้วย (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2515,  
น. 17)

0.8 นิ้ว 

0.3 นิ้ว 



กรณีข้อความที่อ้างน ามาจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ปรากฏเลขหน้า แต่อาจมีหมายเลขก ากับแต่ละย่อหน้า  ถ้ามีให้ใส่ตามที่ปรากฏ ถ้าไม่ระบุ
หมายเลขของย่อหน้าให้นับเอง ให้ใช้ล าดับท่ีของย่อหน้าแทนโดยใช้ตัวย่อ para. หรือ ย่อหน้าที่ 
ตัวอย่าง 
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new “intellectual 
framework in which to consider the nature and form of regulation in cyberspace” 
(para. 4). 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้นิยามว่า “การสื่อสาร คือ วิธีการน า
ถ้อยค า ข้อความหรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือสถานที่
หนึ่ง” (ย่อหน้าที่ 1) 

หากข้อความที่อ้างน ามาจากเอกสารที่ช่ือเรื่องยาวไม่ต้องใส่ชื่อทั้งหมด     
ใส่เครื่องหมายอัญประกาศระหว่างชื่อเรื่อง 
ตัวอย่าง 
“Empirical studies have found mixed results on the efficiency of labels in educating 
consumers and changing consumption behavior” (Golan, Kuchler & Krissof, 2007, 
“Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4). 
(ชื่อเรื่องเต็มคือ Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social 
Objectives) 

4.1.1.1 หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง 
(1) ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ

คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี 
ก็ให้ลงรายการตามท่ีปรากฏ โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น 

 แววรัตน์ โชตินิพัทธ์ 
  พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
  Waeorath Chotnipat 
  Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn 

(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อสกุลเท่านั้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย 

 Spencer Johnson ลง Johnson 
 สเปนเซอร์ จอห์นสัน ลง จอห์นสัน



(3) ผู้แต่งท่ีมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้ใส่ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
(,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
        ลง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 

  ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ลง สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว. 
  คุณหญิงอัมพร มีสุข ลง อัมพร มีสุข, คุณหญิง 
  His Majesty King Bhumibol Adulyadej ลง Bhumibol Adulyadej, 

His Majesty King 
M.L. Manich Jumsai ลง Manich Jumsai, M.L.
M.R. Kukrit Pramoj ลง Kukrit Pramoj, M.R.

(4) ผู้แต่งท่ีเป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
1. พระภิกษุทั่วไป ให้ใส่ค าว่า พระ, พระมหา น าหน้าชื่อตามด้วย

ฉายานาม (ชื่อภาษาบาลี) ถ้าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบชื่อสกุลให้ใส่ชื่อสกุล กรณีไม่ทราบทั้ง    
ฉายานามและชื่อสกุล ให้ใส่ข้อมูลตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝง
ตามท่ีปรากฏ  

พระเทียน จิตฺตสุโภ 
 พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ 
 พุทธทาสภิกขุ 
 Buddhadasa Bhikkhu 
 Phra Maha Somjin Sammapanno 

2. พระภิกษุที่ มีสมณศักดิ์   ให้ ใส่ชื่อสมณศักดิ์  ตามด้วยชื่อตัวใน
เครื่องหมายวงเล็บ ถ้าไม่ทราบชื่อตัวให้ใส่เฉพาะชื่อสมณศักดิ ์

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์) 
 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) 
 พระพิมลธรรม (ชอบ) 
 พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง) 
 พระครูปลัดเมธาวัฒน์ 
 Somdet Phra Yanasangwon (Charoen) 

    Phra Kru Bhavannanuvat 
 Phra Thepwethi (Prayudh)



(5) ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ต ารวจ มีต าแหน่งวิชาการ หรือมีค าเรียกทาง
วิชาชีพ  เช่น พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ต าแหน่งทาง
วิชาการ และค าเรียกทางวิชาชีพ   

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ลง เปรม ติณสูลานนท์ 
  ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ลง สุรพล นิติไกรพจน์ 
 ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล ลง เชิดพันธุ์ เบญจกุล 
 Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง Preeyachat 

Uttamayodhin 
(6) ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในงาน

โสภาค สุวรรณ
ว. วินิจฉัยกุล
โรสลาเรน
Idris
Hunter

4.1.1.2 ประเภทของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in 
Text) แบ่งเป็น 

(1) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องท่ีมีผู้แต่งคนเดียว
ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศลงเฉพาะชื่อสกุล กรณีผู้แต่งชาวไทยลงชื่อ

ตามด้วยชื่อสกุลแม้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม 
     Early onset results in a more persistent and severe course 

(Kessler, 2003). 
 หากใส่ชื่อผู้แต่งในข้อความท่ีอ้าง ลงเฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ 
 Kessler (2003) found that among epidemiological samples In 

    2003, Kessler’s study of epidemiological samples showed     
    that……………………….(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2545, น. 62) 

 สมควร กวียะ (2547, น. 41) ได้ให้ความหมายของสื่อพ้ืนบ้านว่า............       
(2) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องท่ีมีผู้แต่งหลายคน

1. หากมีผู้แต่ง 2 คน ใช้ และ คั่นระหว่างชื่อกรณีที่เป็นชาวไทย and
ส าหรับชาวต่างประเทศถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ใส่เครื่องหมาย & (ampersand) แทนค าว่า and 

    Harlow and Simpson (2004) 
    (Harlow & Simpson, 2004, p. 25)



กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์ (2546) 
(กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์, 2546, น. 45) 

2. ผู้แต่งตั้งแต่ 3-5 คน ลงชื่อทุกคน (ส าหรับชาวต่างประเทศลงเฉพาะ
ชื่อสกุลชาวไทยลงทั้งชื่อและชื่อสกุล) ในการอ้างครั้งแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละชื่อ น าหน้า
ชื่อคนสุดท้ายด้วยค าว่า และ หรือ and หรือ & 

Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) 
กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2543) 

3. ในการอ้างซ้ าครั้งต่อๆไป ลงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า
และคณะ ส าหรับงานเขียนภาษาไทย หรือ et al. ส าหรับงานเขียนภาษาต่างประเทศ 

Kisangau et al. (2007) 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) 

4. หากอ้างเอกสาร 2 รายการที่มีผู้แต่งคนเดียวกันเกินกว่า 1  คน
(ตั้งแต่ 2-3 คน) และเอกสารทั้ง 2 รายการพิมพ์ในปีเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย
ผู้แต่งคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบว่าเป็นเอกสารต่างกัน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ et al. 
หรือ และคณะ 

Ireys, Chernoff, Devet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, 
Stein, et al. (2001) 

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 
และคณะ (2541) และ พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, เกศินี จุฑาวิจิตร, และคณะ (2541) 

5. ถ้าลงชื่อผู้แต่งหลายคนในเนื้อหาที่น ามาอ้างให้ใช้ค าว่า and เชื่อม
ระหว่างผู้แต่ง โดยไม่ต้องใส่วงเล็บร่วมกับปีพิมพ์ 

as Kurtines and Szapocznik (2003) demonstrated 
6. กรณีที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึ้นไปลงเฉพาะผู้แต่งคนแรก

ตามด้วยค าว่า et al.หรือ และคณะ 
Kosslyn et al. (1996) 
(โสภา สงวนเกียรติ และคณะ, 2548) 

7. ในกรณีที่มีการอ้างเอกสาร 2 รายการ ที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า
6 คนขึ้นไปและมีการลงผู้แต่งรูปแบบเดียวกัน สามารถลงชื่อผู้แต่งคนอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือแยก     
ความแตกต่างระหว่างเอกสารทั้ง 2 รายการ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) et al. หรือ และคณะ 

   Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) 
   Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, and Daly (1996)



Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) and Kosslyn, Koenig, 
Gabrieli, et al. (1996) 

(3) การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล
นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยราชการ ในการอ้างอิงแทรกใน

เนื้อหาให้ลงชื่อเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก เมื่ออ้างซ้ าสามารถใช้อักษรย่อส าหรับนิติบุคคลเหล่านั้นได้ 
หากอักษรย่อซ้ ากันในบางหน่วยงาน  ต้องลงชื่อเต็มทุกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

United Nations (2004) 
U.N. (2004)   
UTTARADITDARUNEE SCHOOL (2553) 
UN. (2553) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2552) 
สกว. (2552) 
กระทรวงการต่างประเทศ (2550) 
กต. (2550) 
คณะกรรมการสภาต าบล (2550) 
กต. (2550) 
กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย 

ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยที่ใช้ซ้ ากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปก ากับ 
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด       

University of Michigan, Department of Psychology (2006) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ (2548) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ (2549) 

(4) การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งชื่อสกุลซ้ ากัน (ส าหรับชาวต่างประเทศ)
หากในรายการอ้างอิงมีเอกสารหลายชิ้นที่มีผู้แต่งหลักหลายคนชื่อสกุลซ้ ากัน

ในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาให้ลงอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่งคนแรกของแต่ละรายการ
แม้ปีพิมพ์จะต่างกัน 
อ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) 
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006). 
รายการอ้างอิง (Reference) 

  Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in Los 
  Angeles. New York, NY: Russell Sage Foundation.



Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in  
  the United States and its implication for local law enforcement. Law 
 Enforcement Executive Forum Journal, 73-82. 

(5) การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
1. กรณีเอกสารไม่มีผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องหากชื่อเรื่องยาวมากไม่ต้องใส่

ทั้งหมด และลงปีพิมพ์  ส าหรับชื่อบทความหรือชื่อบทๆ หนึ่งจากหนังสือใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
ส าหรับชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอน งานที่เป็นภาษาต่างประเทศอักษรตัวแรก
ของแต่ละค าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค าน าหน้านาม (Article) ค าบุพบท (Preposition) และค าสันธาน 
(Conjunction) 

  (“รพ.เอกชนต้องเป็นหัวหอก,” 2549) 
  ชื่อบทความไม่ยาวมากใส่ชื่อเต็ม 
 On free care (“Study Finds,” 2007) 
 ชื่อบทหนึ่งในหนังสือ 
 (“ธุรกิจการประกันรถยนต์,” 2543) 
ชื่อเต็มของบทความคือ ธุรกิจการประกันภัยรถยนต์ บนหนทางที่ต้อง

เร่งปรับตัว 
(แม่น้้าโขง-สาละวิน, 2549) 
ชื่อเต็มของหนังสือคือ แม่น้้าโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้้า และสุวรรณ

ภูมิของอุษาคเนย์ 
the book College Bound Seniors (2008) 
ชื่อหนังสือคือ College Bound Seniors  
ส าหรับสิ่งพิมพ์ทางกฎหมาย เช่น เอกสารคดี พระราชก าหนด 

ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น หากชื่อเรื่องยาว ไม่ต้องลงทั้งหมด 
(Marine Insurance Act, 1906) 
(พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล, 2534) 

2. กรณี เอกสารไ ม่ปรากฏผู้แต่ ง  หากเอกสารระบุ ข้อความว่ า
“ไม่ปรากฏผู้แต่ง”(Anonymous) ให้ใช้ค าดังกล่าวในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาคั่นด้วยจุลภาคตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ 

(Anonymous, 1998) 
(ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2541)



(6) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งซ้ ากัน ปีพิมพ์ต่างกัน
ให้ระบุชื่อผู้แต่งในการอ้างครั้งแรก หลังจากนั้นลงเฉพาะปีพิมพ์โดย

เรียงล าดับเอกสารตามปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ส าหรับเอกสารที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ 
ใช้ค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press ต่อจากปีที่พิมพ์ 

Past research (Gogel, 1996, 2006, in press) 
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993) 
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523, ก าลังจัดพิมพ์) 

(7) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่งและปีพิมพ์ซ้ ากัน
ระบุผู้แต่งเพียงครั้งเดียว เรียงล าดับเอกสารตามปีที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร

ก ข ค ง ส าหรับงานเขียนภาษาไทย หรือ a b c d ส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปีพิมพ์แต่ละ
ปีคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; 
Rothbart, 2003a, 2003b) 

(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, น.55, 2548ข, น. 23) 
(8) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่งต่างกัน

เรียงล าดับตามอักษรชื่อผู้แต่งคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) กรณีที่งาน
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศถูกอ้างพร้อมกัน ให้เริ่มที่งานเขียนภาษาไทยก่อน 

Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)  
(พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2542; อ านวย วีรวรรณ, 2540) 
(อนุชาติ บุนนาค, 2549, น.62-63; Campbell, 2006) 

(9) การอ้างเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source)
ในการอ้างเอกสารแทรกในเนื้อหาโดยที่ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุชื่อ

เอกสารต้นฉบับและค าว่า“อ้างถึงใน” ส าหรับภาษาไทย หรือ “as cited in” ส าหรับภาษาอังกฤษ
ตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิและปีพิมพ์ ส าหรับการลงรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ลงชื่อผู้แต่ง
เอกสารทุติยภูมิเท่านั้น 

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003) 
กาญจนา แก้วเทพ, 2538, น.126, อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540, น.88 

(10) การอ้างเอกสารที่เป็นงานแปล
ใส่ชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของเรื่องตามด้วยปีพิมพ์ของต้นฉบับและปีพิมพ์

ของฉบับแปลโดยใช้เครื่องหมายทับ (/)คั่น ถ้าไม่ทราบปีพิมพ์ของต้นฉบับให้ใส่เฉพาะปีพิมพ์ของ  
ฉบับแปล



ผู้แปล ต่อท้ายชื่อ 

 

ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่งให้ใส่ชื่อผู้แปลแทนโดยไม่ต้องระบุค าว่า 

(ปรามาท, 2005/2549) 
(ไรค์เฮลด์, 2003/2548) 
(Catherine II, 2006) 
(Japan Society for the Promotion of Science, 1975/1980) 
(Laplace, 1814/1951) 

(11) การอ้างเอกสารงานคลาสสิก
งานคลาสสิกท่ีน ามาอ้างหากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้อ้างปีพิมพ์ฉบับแปล

ที่น ามาใช้โดยระบุค าว่า ฉบับแปล หรือ trans. หรืออ้างปีพิมพ์ของงานฉบับที่น ามาอ้างอิงพร้อมทั้ง
ระบุว่าเป็นฉบับใด (Version) 

(Aristotle, trans. 1931) 
       กรณีงานคลาสสิกสมัยกรีกและโรมันรวมทั้งคัมภีร์ในศาสนาต่าง  ๆ 

ให้ลงรายการตามที่ใช้อ้างอิงโดยอาจเป็นบท ตอนหรือบางบรรทัดซึ่งจะใช้ตัวเลขเหมือนกันทุกฉบับ 
ให้ลงหมายเลขดังกล่าวแทนเลขหน้า 

(Qur’an 5:3-4) 
(12) การอ้างเอกสารบางส่วน

การอ้างอิงบางหน้า บท ภาพ ตารางหรือสมการ ให้ลงเลขหน้าโดยใช้
ตัวย่อ น. หรือ p. ส าหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. หากอ้างเกินกว่า 1 หน้า กรณีอ้างเป็นบท ใช้   
บทที่ ส าหรับงานเขียนภาษาไทย และ Chapter ส าหรับภาษาอังกฤษ 

(Center for Diseases Control and Prevention, 2005, p. 10) 
(Shimamura, 1983, Chapter 3)  
(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550, น. 31) 
(นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2549, บทที่ 3) 

(13) การอ้างการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคลอาจเป็นจดหมายโต้ตอบส่วนบุคคล บันทึก

อีเมล กลุ่มสนทนาหรือกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์หรือสนทนาทางโทรศัพท์ โดยระบุ
ชื่อผู้ที่ท าการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และเดือน วันที่, ปี ค.ศ. ส าหรับการอ้างอิงที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ ถ้าเป็นการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ให้ลงชื่อผู้ที่ท าการสื่อสาร ประเภทของ        
การสื่อสาร และวันที่ เดือน ปี พ.ศ. โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น 

T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001)



ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ยม (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2549) 
ถ้าต้องการระบุวิธีการสื่อสาร ให้ระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังข้อความ 

personal communication 
(J. Cassels, personal communication [e-mail],   
October 1, 2007) 
(เจษฎา ญามิลันกูร, การสื่อสารระหว่างบุคคล [อีเมล], 
20 พฤษภาคม 2552) 

(14) การอธิบายเพิ่มเติมและการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ
1. การอธิบายเพ่ิมเติมใต้ตารางที่พิมพ์ขึ้นเองโดยไม่ได้อ้างมาจาก

แหล่งอื่น มี 3 ประเภท คือ 
          1.1 General Note เป็นการอธิบายหรือให้ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับ

ตาราง โดยใส่ค าว่า หมายเหตุ หรือ Note ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)  
Note. Factor loadings greater than .45 are shown in boldface. M = match process; 
N = nonmatch process. 

          1.2 Specific Note อธิบายเฉพาะแถวหรือคอลัมน์ โดยจะใช้
สัญลักษณ์เรียงตามล าดับตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ยก เช่น a, b, c หรือ ก ข ค  ในตารางและให้พิมพ์
ค าอธิบายไว้ในส่วนท้ายของตารางในบรรทัดถัดจาก general note 
Note. The participants . . . responses. 
an = 25. bn = 42. 

          1.3 Probability Note ใช้ในกรณีที่มีการอธิบายค่าของความน่าจะ
เป็นโดยใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ต่อท้ายข้อมูลในตารางที่ต้องการอธิบาย ถ้ามีมากกว่าหนึ่งข้อมูล 
ให้เพ่ิมเครื่องหมายดอกจันตามล าดับ แต่ถ้าต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลสามารถใช้
สัญลักษณ์อ่ืนแทนได้ ส่วนค าอธิบายให้พิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของตารางในบรรทัดถัดจาก specific note 
และ probability note โดยใช้สัญลักษณ์ *p หรือ +p 
Note. The participants . . . responses. 
an = 25. bn = 42. 
*p < .05. **p < .01.



ตัวอย่าง 
Table X 

Hierarchical Multiple Regression Analyses Predicting Postabortion Positive Well-Being 
From Preabortion Social Support and Preabortion Social Conflict With Mother, 
Partner, and Friend 

Source of social support and social conflict 

Mother Partner Friend 

Predictor ∆R2  β ∆R2  β ∆R2  β 

Step 1 .13* .10*** .10*** 
  Control variablesa 
Step 2 .16*** .19*** .22*** 
  Positive affect  .31***  .32***  .35*** 
  Negative affect  -.25***  -.27***  -.30*** 
Step 3 .02 .05*** .01* 
  Social support  .17*  .17***  .08+  
  Social conflict  .09  -.08   -.06 
Step 4 .01 .00 .00 
  Social Support x 
     Social Conflict  -.14  -.00   -.07  
Total R2 .32*** .33*** .34*** 
n 153 455 373 

Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support Within 
Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,” by B. Major, J. M. Zubek, M. L. 
Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, Journal of Personality and Social Psychology, 72, p. 
1359. Copyright 1997 by the American Psychological Association. 
aControl variables included age, race, education, marital status, religion, abortion history, 
depression history, and prior mental health counseling. 
+p < .10. *p < .05. ***p < .001. 

2. การอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ ให้ใส่ Note. หรือ หมายเหตุ.
ไว้ข้างใต้เพ่ืออธิบายแหล่งที่มาของตารางและภาพดังกล่าว 

   กรณีท่ีเป็นการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ หลักเกณฑ์การลง   
ชื่อบทความหรือชื่อหนังสือ ให้พิมพ์ตัวอักษรแรกด้วยตัวใหญ่ทั้งหมด ยกเว้น ค าบุพบทและ   
ค าสันธาน โดยมีรูปแบบดังนี้

เว้น 1 บรรทัด 



 

รูปแบบการอ้างเอกสารจากบทความวารสาร (Article) 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ  
ตัวอย่าง 
Note. From “The Relation of Drive to Finger-Withdrawal Conditioning,” by M. F. Elias, 
1965, Journal of Experimental Psychology, 70(2), p. 114. 
หมายเหตุ. จาก “ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย,” โดย อมราภรณ์ สุพรรณ
วิวัฒน,์ สุภาวดี พรหมมา, และ ศรีสุดา ลีละศิธร, 2550, วทิยาสารทันตสาธารณสุข, 12(2), น. 64.
รูปแบบการอ้างเอกสารจากหนังสือ (Book) 

ตัวอย่าง 
Note. From A History of U.S. Feminisms (p. 16), by R. Dicker, 2008, Berkeley, CA: Seal 
Press. 
หมายเหตุ. จาก ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (น. 55), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2544, 
กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์. 

ในกรณีที่ตารางหรือภาพอ้างมาจากเอกสารแหล่งอ่ืนให้ระบุปีลิขสิทธิ์
และชื่อผู้ได้รับอนุญาตในการลงภาพหรือตารางไว้ด้านท้ายด้วยโดยใช้ค าว่า Adapted with 
permission of the author หรือ ดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจากผู้แต่ง 
ตัวอย่าง 
Note. From “Memory Independence and Memory Interference in Cognitive 
Development,” by C. J. Brainerd and V. F. Reyna, 1993, Psychological Review, 100,   
p. 48. Copyright 1993 by the American Psychological Association. Adapted with
permission of the author.

หมายเหตุ.\จาก\“ชื่อบทความ,”\โดย\ผู้แต่งคนที่ 1\และ\ผู้แต่งคนที่ 2,\ปีพิมพ์,\ชื่อวารสาร,\ปีที่

(ฉบับที่),\เลขหน้า. 

หมายเหตุ.\จาก\ชื่อหนังสือ\(เลขหน้า),\โดย\ผู้แต่งคนที่ 1\และ\ผู้แต่งคนที่ 2,\ปีพิมพ์,\สถานที่

พิมพ์:\ส านักพิมพ์. 



ตัวอยา่ง  การเขียนการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของตารางจากบทความวารสารวิชาการ  
        และรายการอ้างอิงท้ายรายงาน 

Table 1.1 

Factor Loadings and Uniqueness for Confirmatory Factor Model of Type A Behavior 
Pattern Variables 

Unstandardized 
Measure and variable factor loading SE Uniqueness 

SI---Speech Characteristics 
  Loud and explosive .60 --- .32 
  Response latency .71 .04 .16 
  Verbal competitiveness .82 .05 .25 
SI---Answer Content 
  Competitiveness .60 --- .34 
  Speed .59 .04 .27 
  Impatience .67 .05 .28 
SI---Hostility 
  Stylistic rating .60 --- .22 
  Content rating .60 .05 .17 
Thurstone Activity Scale 
  Variable 1 .60 --- .73 
  Variable 2 .88 .08 .39 

  Variable 3 .71 .07 .54 
Note. From “The Nomological Validity of the Type A Personality Among Employed  
Adults,” by D. C. Ganster, J. Schaubroeck, W. E. Sime, and B. T. Mayes, 1991,  Journal of Applied 
Psychology, 76, p. 154. 

REFERENCES 

Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The nomological 
validity of the type A personality among employed adults. Journal of Applied 
Psychology, 76, 154.

เมื่อท าการอ้างอิงแบบแทรกใน

เนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการอ้างอิง

ท้ายเล่มด้วย 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 



ตัวอย่าง  การเขียนการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของตารางจากหนังสือและรายการอ้างอิง 
 ท้ายรายงาน 

ตารางที่ 2.8 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น โปรตีน และวัตถุแห้งของข้าวฟ่างที่ตัดเมื่ออายุต่างกัน 

อายุขณะตัด 
(สัปดาห์) 

ความชื้น 
(เปอร์เซ็นต์) 

โปรตีนรวม 
(เปอร์เซ็นต์) 

วัตถุแห้งเมื่อเทียบกับ
วัตถุแห้งสูงสุด 
(เปอร์เซ็นต์) 

6 
8 
10 
12 
14 

83 
83 
80 
78 
73 

12.3 
9.1 
6.7 
4.8 
5.4 

39 
62 
95 
100 
85 

หมายเหตุ. จาก พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (น. 73), โดย สายณัห์ ทัดศรี, 2547, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
เกษตรศาสตร์. 

รายการอ้างอิง 

สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เกษตรศาสตร์.

เมื่อท ำกำรอ้ำงอิงแบบแทรกใน
เนื้อหำแล้ว ให้เพิ่มรำยกำร
อ้ำงอิงท้ำยเล่มด้วย 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 



ตัวอย่าง  การเขียนการอ้างอิงในเนื้อหาที่มาของรูปภาพจากหนังสือและรายการอ้างอิง 
 ท้ายรายงาน 

       ภาพที่ 2.2 การปรับปรุงเครื่องมือการด าเนินชีวิตในอดีต. จาก เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า 
       กับการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: วิธีด้าเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพ่ิมพลังความคิด   
      สร้างสรรค์ (น. 60), โดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, 2544, กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์. 

รายการอ้างอิง 

วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล. (2544). เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า กับการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: 
 วธิีด้าเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพ่ิมพลังความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ธรรกมล 
 การพิมพ์. 

เมื่อท าการอ้างอิงแบบแทรกใน

เนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการ

อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 
เว้น 1 บรรทัด 



ตัวอย่าง การเขียนอธิบายเพิ่มเติมใต้ภาพและการอ้างอิงในเนื้อหาที่มาของรูปภาพ 

  Figure X. Schematic of the criterial recollection task. At study, each black word 
  was followed by the same word in red letters (depicted in italics) or by a   
  colored picture. Black words were used at test as retrieval cues, under various  
  retrieval instructions (picture test shown, with correct responses in quotes).  
  Adapted from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s Disease,”  
  by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E. Budson,  
  2007, Neuropsychology, 21, p. 560. Copyright 2007 by the American  
  Psychological Association. 

REFERENCES 

Gallo, D. A., Chen, J. M., Wiseman, A. L., Schacter, D. L., & Budson, A. E. (2007).  
Retrieval monitoring and anosognosia in Alzheimer’s Disease. 
Neuropsychology, 21, p. 560.

เมื่อท าการอ้างอิงแบบแทรกใน

เนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการ

อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 

เมื่อท าการอ้างอิงแบบแทรกใน

เนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการ

อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 

เว้น 1 บรรทัด 



4.1.2 รายการอ้างอิง (References) 
4.1.2.1 หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง 

(1) ผู้แต่ง 1-7 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏตั้งแต่ 1-7 คน โดยใส่ &
น าหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีที่เป็นงานเขียนภาษาต่างประเทศ  “และ” ส าหรับงานเขียน
ภาษาไทย คั่นทุกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ลงชื่อเรื่องกรณีไม่มีผู้แต่ง รายการอ้างอิงจัดเรียง
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง 

(2) ผู้แต่งเกินกว่า 7 คน ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาคและมหัพภาค3จุด (. . .) โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยชื่อผู้แต่ง 
คนสุดท้าย 

1. ผู้แต่ง 1 คน
Girard, J. B.
Girard-Perregaux, A. S.
The good earth.
แววรัตน์ โชตินิพัทธ
แม่น้้าโขง-สาละวิน:ผู้คน ผืนน้้า และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์

2. ผู้แต่ง 2-7 คน
Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S.
Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A.,

Singh, H., & Singh, L. 
กาญจนา แก้วเทพ, และ สมสุข หินวิมาน 
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, 

นิวุฒิ หวังชัย, และ สุภัทรา อุไรวรรณ 
3. ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป

Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y.,
Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A. 

กาญจนา  แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ 
อ้ึงเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ์ หวังชัย, . . . สุภัทรา อุไรวรรณ  

(3) บรรณาธิการ ลงชื่อบรรณาธิการตามด้วยค าว่า บรรณาธิการ หรือ Ed.
ถ้ามีมากกว่า 1 คนใช้ Eds. ในวงเล็บ หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการเฉพาะบท
นั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการประจ าบทในรายการอ้างอิงใส่ค าว่า ใน หรือ In น าหน้าชื่อบรรณาธิการ 
หรือชื่อเรื่องกรณีไม่มีบรรณาธิการ



ตัวอย่าง 
Elliot, A.S. (2007). How good to be true? In James, E. E. (Ed.), Dream can come true

(pp.7-80). London: Cambridge University Press. 
เอ้ือมพร สกุลแก้ว (บรรณาธิการ). (2550). เสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตจากหลอดเลือดสมองแตก.

กรุงเทพฯ: ใกล้หมอ. 
(4) ผู้แต่งชาวไทย  ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ

คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี 
ก็ให้ลงรายการตามท่ีปรากฏ โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น 

แววรัตน์ โชตินิพัทธ์ 
  พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
  Waeorath Chotnipat 
  Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn 

(5) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
1. ให้ใส่ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง

(ถ้ามี) โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น 
ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

Graham, M. A. 
Johnson, S. 
 จอห์นสัน, เอส. 

2. ถ้าชื่อต้นของผู้แต่งมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ประกอบด้วย ให้ลง
เครื่องหมายดังกล่าวไว้ แล้วตามด้วยอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างชื่อต้น    
และชื่อกลางอีก 

Laplace, P.-S. 
3. ในกรณีผู้แต่งมีค าต่อท้ายชื่อ เช่น Jr. และ III เป็นต้น ให้ใส่ค าดังกล่าว

ต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้น หรืออักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค    
1 ระยะ 

    Miller, W. T., Jr. 
 Lerche, C. O., III



4. ชื่อสกุลผู้แต่งที่มีค าน าหน้า (prefix) ซึ่งอาจเป็นค าน าหน้านาม
(article) หรือค าบุพบท เช่น de, la, du, von เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง ให้ใส่เป็น
ส่วนหนึ่งของชื่อสกุล 

D’ Arienzo, N.  
 Des Granges, C.-M. 
 Las Heras, M. A. 

(6) ผู้แต่งท่ีมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้ใส่ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
(,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
       ลง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 

  ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ลง สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว. 
  คุณหญิง อัมพร มีสุข ลง อัมพร มีสุข, คุณหญิง 
  His Majesty King Bhumibol Adulyadej ลง Bhumibol 
  Adulyadej, His Majesty King 

M.L. Manich Jumsai ลง Manich Jumsai, M.L.
M.R. Kukrit Pramoj ลง Kukrit Pramoj, M.R.

(7) ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
1. พระภิกษุทั่วไป ให้ใส่ค าว่า พระ, พระมหา น าหน้าชื่อตามด้วยฉายา

นาม (ชื่อภาษาบาลี) ถ้าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบชื่อสกุลให้ใส่ชื่อสกุล กรณีไม่ทราบทั้งฉายานามและ
ชื่อสกุล ให้ใส่ข้อมูลตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ    

พระเทียน จิตฺตสุโภ 
 พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ 
 พุทธทาสภิกขุ 
 Buddhadasa Bhikkhu 
 Phra Maha Somjin Sammapanno 

2. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อตัวในเครื่องหมาย
วงเล็บ ถ้าไม่ทราบชื่อตัวให้ใส่เฉพาะชื่อสมณศักดิ์ 

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
   สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) 
   พระพิมลธรรม (ชอบ)



 พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง) 
 พระครูปลัดเมธาวัฒน์ 
 Somdet Phra Yanasangwon (Charoen) 
 Phra Kru Bhavannanuvat 
 Phra Thepwethi (Prayudh) 

(8) ผู้แต่งท่ีมียศทางทหาร ต ารวจ มีต าแหน่งวิชาการ หรือมีค าเรียกทาง
วิชาชีพ เช่น พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ต าแหน่งทาง
วิชาการ และค าเรียกทางวิชาชีพ 

  พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ลง เปรม ติณสูลานนท์ 
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ลง สุรพล นิติไกรพจน์ 
ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล ลง เชิดพันธุ์ เบญจกุล 
Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง Preeyachat 

Uttamayodhin 
(9) ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในงาน

โสภาค สุวรรณ
ว. วินิจฉัยกุล
โรสลาเรน
IdrisHunter

4.1.2.2 หลักเกณฑ์การลงปีพิมพ์ 
1. ให้ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ส่วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้

ปีที่ผลิตงานนั้นแทน 
2. กรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน

โดยไม่ต้องใส่ตัวอักษร c ซึ่งหมายถึง copyright ก ากับ เช่น 2007 เป็นต้น 
3. สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร จดหมายข่าวและหนังสือพิมพ์ ลงวัน เดือน

ปี ในวงเล็บ ( ) เช่น (13เมษายน 2550) กรณีออกเป็นฤดูกาล (ส าหรับภาษาต่างประเทศ) ลงตามที่
ปรากฏตามด้วยปีที่พิมพ์ 

4. เอกสารหรือโปสเตอร์ที่เผยแพร่ในการประชุม ให้ลงเดือนปีในวงเล็บ
คั่นด้วยจุลภาค (,) ระหว่างปีกับเดือน เช่น (2008, August) ส าหรับบทความภาษาไทยให้ลงชื่อเดือน
ตามด้วยปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (สิงหาคม 2551) 



5. บทความที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่ค าว่า in press หรือ
ก าลังจัดพิมพ์  ในวงเล็บโดยไม่ต้องลงวันเดือนปี  
ตัวอย่าง 
Watson, J. D., & Jones, F. H. (in press). A structure for deoxyribose nucleic acid. 

Nature. Retrieved from http://www.nsu.fl.edu/DNA/drafts_pubs/12345678.pdf 
6. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.ป.) ซึ่งหมายถึง ไม่ปรากฏ

ปีที่พิมพ์ ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทย และใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication ส าหรับงาน
ที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
ตัวอย่าง 
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
Smith. J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill. 

7. เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปีที่พิมพ์แต่สามารถประมาณการ
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ใส่ค าว่า ca.(circa) หรือ ประมาณปี ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] 

   [Allport, A.]. [ca. 1937]. 
8. ให้จบข้อมูลปีพิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)

4.1.2.3 หลักเกณฑ์การลงช่ือเรื่อง 
(1) ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมทั้งชื่อเรื่องรอง  ให้พิมพ์อักษรตัว

แรกด้วยตัวใหญ่ต่อจากนั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมด จบข้อความด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A 

historical analysis. 
(2) ชื่อวารสาร จดหมายข่าวและนิตยสาร พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละค า

ด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอน 
     American Economic Review 
(3) ข้อความแสดงลักษณะข้อมูลประกอบชื่อเรื่อง ใส่ค าอธิบายในวงเล็บ

เหลี่ยมหลังชื่อเรื่องโดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ ตัวอย่างข้อความ เช่น 
  [Computer software]  [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] 
  [Data file]  [ไฟล์ข้อมูล] 
  [Monograph]  [เอกสารเฉพาะเรื่อง]  
  [Motion picture]  [ภาพยนตร์]     
  [Special issue]  [ฉบับพิเศษ]



4.1.2.4 หลักเกณฑ์การลงสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ 
1. ใส่ชื่อเมืองที่พิมพ์ตามด้วยชื่อส านักพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย

ทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะหลังเครื่องหมายดังกล่าว 
   Amsterdam: Elsevier 

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
2. กรณีเมืองที่พิมพ์ไม่เป็นที่รู้จัก หรืออาจมีชื่อซ้ ากับเมืองในประเทศอ่ืน

ให้ก ากับชื่อรัฐหรือประเทศด้วย 
   Oxford, England: Basil Blackwell 
3. ถ้าเมืองที่พิมพ์มีมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้เมืองแรกท่ีปรากฏในตัวเล่ม
4. กรณีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.ท.) หมายถึง

ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no place ส าหรับงานที่
เป็นภาษาต่างประเทศ 
ตัวอย่าง 
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

5. กรณีส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัยมีชื่อรัฐรวมอยู่
ด้วย ไม่ต้องก ากับชื่อรัฐตรงเมืองที่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่สามารถแยกชื่อเมืองได้ให้ก ากับชื่อรัฐไว้ด้วย 

Tucson: University of Arizona press 
Cambridge, UK: Woodhead 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press 

6. ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์โดยใช้รูปแบบสั้นๆ และเป็นที่เข้าใจ โดยละค าที่ไม่
จ าเป็นออกจากชื่อส านักพิมพ์ เช่น Publishers, Co., Inc. หรือค าว่า ส านักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
เป็นต้น แต่ให้คงค าว่า Books และ Press หรือ โรงพิมพ์ ไว้ เช่น 

University of Toronto Press 
7. ถ้าส านักพิมพ์มีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ล าดับ

หน่วยงานใหญ่ก่อนหน่วยงานย่อย โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่าง
หน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย 

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย. 
8. กรณีท่ีผู้แต่งและส านักพิมพ์เหมือนกัน ให้ลงค าว่า ผู้แต่ง ส าหรับงานที่

เป็นภาษาไทย และ Author ส าหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศในต าแหน่งของส านักพิมพ์ 
   กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
 Washington, DC: Author.



9. กรณีไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.พ.) หมายถึง
ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher ส าหรับงานที่
เป็นภาษาต่างประเทศ 
ตัวอย่าง 
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

10. ให้จบเขตข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
4.1.2.5 ประเภทของข้อมูลในรายการอ้างอิง 

(1) วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และจดหมายข่าว (Newsletter)
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. บทความท่ีมี DOI
Herbs-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the

survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. DOI: 
1037/0278-6133.24.2.225 

2. บทความท่ีมีผู้แต่งมากกว่า 7 คน
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaad, G., . . .

Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention 
last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence,  
DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6,  
249-267. DOI:10.1080/14622200410001676305

3. บทความท่ีไม่มี DOI
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in

the United States and its implication for local new enforcement. Law 
Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

กาญจนา แก้วเทพ. (2545). สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย. รัฐศาสตร์สาร, 23(3), 50-97.

ผู้แต่งคนที่ 1,\ผู้แต่งคนที่ 2,\และผู้แต่งคนที่ 3.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่),\  
 เลขหน้า. DOI no.: (digital object identifier หมายถึงเลขประจ าบทความที่มีรูปแบบ 
 เป็นดิจิทัล) หรือใช้ค าว่า Retrieved from (สืบค้นจาก ส าหรับภาษาไทย)\       
 http://www.xxxxxx. หากบทความที่อ้างอิงน ามาจากอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มี DOI 

http://www.xxxxxx/


4. บทความที่ไม่มี DOI หากเป็นภาษาอ่ืน ใส่ชื่อเรื่องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ในเครื่องหมาย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ด้วย
Guimard, P., & Florin, A. (2007).Les evaluations des enseignants en grande section

dematernellesont-elles predictive des difficulties de lecture au cours
preparatoire? [Are teacher ratings in kindergarten predictive of reading 
difficulties in first grade?]. Approach Neuropsychologique des Apprentissages
chez l enfant. 19, 5-17. 

จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. (2550). ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วย
ขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ [Effectiveness of computer assisted instruction lessons 
in nursing care for the patient with respiratory ventilator]. วารสารการศึกษา
พยาบาล, 18(1), 9-15. 

5. บทความฉบับท่ีเผยแพร่บนออนไลน์ก่อนฉบับตีพิมพ์
ส่วนใหญ่เป็นบทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อน (Peer- review) ลงรายการ

โดยใช้ค าว่า advance online publication และใส่ URL หากไม่มี DOI เมื่อบทความได้รับการ
ตีพิมพ์แล้ว ให้ลงรายการปีที่พิมพ์ตามท่ีเป็นจริงในรายการอ้างอิง 
Von, Ledebur, S.C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in 

companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online 
publication. DOI:10.1057/palgrave.kmrp.8500141 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate 
 between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of 
 Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from 
 http://ofs.lib.swin.edu.au/indes.php/ejap/article/view/71/100 

6. บทความในวารสารทางกฎหมาย
หยุด แสงอุทัย. (2485). การได้ทรัพยสิทธิในสังหาริมทรัพย์. วารสารนิติศาสตร์, 15(10), 21-23.
7. บทความในนิตยสาร
Chamberlin, J., Noyotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May).  Enhancing worker

well-being: Occupational health psychologists convene to share their research 
on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29. 

จัตวา แอนด์โจนัท. (25 เมษายน 2549). ปรากฏการเมืองไทยเมื่อวันดอกไม้บาน. แพรว, 27, 
112-120.



8. บทความในนิตยสารออนไลน์
Clay, R. (2008, June).  Science vs. ideology : Psychologists fight back about the misuse

of research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from 
http://www.apa.org/monitor/ 

ความรักจะดีถ้ามีสุขภาพเป็นเลิศ. (1 กุมภาพันธ์ 2554). ชีวจิต, 12(296). สืบค้นจาก 
http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=2&articleId=2032 

9. จดหมายข่าวไม่ปรากฏผู้แต่งลงรายการด้วยช่ือเรื่อง
Six sites meet for comprehensive anti- gang initiative conference. (2006,

November/December). OJJDP News@aGlance. Retrieved from 
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216681/topstory.html 

กรณีอ้างอิงแทรกในเนื้อหา หากชื่อเรื่องยาวให้ลงโดยย่อ ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 
        (“Six Sites Meet,” 2006) 

เปิดศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน. (ธันวาคม 2552). DBD E-Newsletter, (57). สืบค้นจาก 
 http://www.opdc.go.th/newsletter.php?year=2009&news_id=46 

10. บทความจากหนังสือพิมพ์
ถ้าบทความให้เลขหน้าไม่ต่อเนื่อง ลงเลขหน้าทั้งหมดคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The 
Washington Post, pp. A1, A4. 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว. (26 กรกฎาคม 2550). มติชน, น. 5. 
11. บทความหนังสือพิมพ์ออนไลน์
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York

Times. Retrieved from http://www.nytimes.com 
อังกฤษพิจารณาแก้กฎสืบสันตติวงศ์ให้ “พระธิดา” สามารถเป็นกษัตริย์ได้. (19 มกราคม 2554).

มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 
newsid=1295414263&grpid=&catid=06&subcatid=0600 

12. วารสารฉบับพิเศษ
ลงชื่อบรรณาธิการและชื่อประจ าฉบับนั้น ๆ หากไม่มีบรรณาธิการ ลงชื่อเรื่องเป็นล าดับ

แรกตามด้วยปีพิมพ์ 
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (บรรณาธิการ). (2530). บ้านเชียง [ฉบับพิเศษ]. ศิลปวัฒนธรรม. 
Haney, C., & Wiener, R. L. (Eds.). (2004). Capital punishment in the United States 

 [Special issue]. Psychology, Public Policy, and Law, 10(4).



ในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา หากชื่อเรื่องยาว ให้ลงโดยย่อและใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศ 

  (“Capital Punishment,” 2004) 
13. เอกสารเฉพาะเรื่อง (Monograph)

ถ้าระบุเลขประจ าฉบับ ให้ใส่ไว้ในวงเล็บ (1, Serial No. 231) หากพิมพ์แยกเป็นฉบับ
พิเศษของวารสาร ลงฉบับที่ และตอนที่ ไว้ในวงเล็บต่อจากปีท่ี  
Ganster, D. C., Schaubroeck, J. Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The Nomological 

validity of the Type A Personality among employed adults [Monograph]. 
 Journal of Applied Psychology, 76(3, Pt. 2), 143-168. DOI:10.1037/0021-    
 9010.76.1.143. 

14. บทบรรณาธิการที่ไม่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ
Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial]. (2006).

Journal of Contingencies and Crisis Management. 14, 1-2. 
บรรณาธิการ: สงครามกับการปฏิวัติ เราไม่ต้องการให้เกิดข้ึน [บรรณาธิการ]. (9 กุมภาพันธ์ 2554). 

คมชัดลึก, น. 4. 
15. ข้อมูลเสริม (Supplemental Material) เฉพาะที่เผยแพร่ผ่านออนไลน์เท่านั้น ให้ลงลักษณะ
ของข้อมูลนั้น ๆ ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพ่ือความชัดเจน เช่น [แผนที่] [Podcast] เป็นต้น หากไม่มี
ผู้แต่งให้ลงชื่อเรื่องแทน
Marshall-Pescini, S., & Whiten, A. (2008). Social learning of nut-cracking behavior in

 East African sanctuary-living chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) 
[Supplemental material] .Journal of Comparative Psychology, 122, 186-194. 
DOI:10. 1037/0735-7036.122.2.186 

16. อ้างบทคัดย่อเสมือนเอกสารต้นฉบับ โดยทั่วไปต้องอ้างบทความฉบับเต็ม อย่างไรก็ตาม
บทคัดย่อก็สามารถถูกอ้างอิงในเนื้อหาและลงในรายการอ้างอิงได้ด้วย
Lassen, S.R., Steele, M.M., & Sailor, W. (2006).The relationship of school-wide

positive behavior support to academic achievement in an urban middle 
school. Psychology in the School, 43, 701-712. Abstract retrieved from 
http://www.interscience.wiley.com 

วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทักษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์, นุชจรี ปิมปาอุด, และนภดล สนวิทย์. 
 (2553). การประเมินราคาแฝงเพ่ือการปรับปรุงทรัพยากรน้ าของครัวเรือนผู้ใช้น้ าประปาใน 
 เขตพ้ืนที่ปลายลุ่มน้ าแม่สาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 28(4),  

http://www.interscience.wiley.com/


1-15. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/280.pdf
17. อ้างบทคัดย่อเป็นเอกสารทุติยภูมิ 
Hare, L. R., & O’Neill, K. (2000). Effectiveness and efficiency in small academic peer

groups. Small Group Research 31, 24-35. Abstract retrieved from Sociological 
Abstracts database. (Accession No.200010185) 

(2) หนังสือ หนังสืออ้างอิงและบางบทจากหนังสือ
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. หนังสือ
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency.

        London: Taylor & Francis. 
กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์. 
จิตติ ติงศภัทิย์. (2526). ค้าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 5). 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135 
กฎหมายสามัญประจ้าบ้าน. สืบค้นจาก http://www.ilovelibrary.com/ 

 book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007 
3. เอกสารเฉพาะเรื่อง (Monograph) จากฐานข้อมูล
Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college. A journey of

 discovery [Monograph]. Retrieved from http://eric.ed.gov/ 
4. หนังสือที่ระบุ DOI
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to

 healing, recovery, and growth [Adobe Digital Edition Version]. doi: 
 10.1036/0071393722

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์. 



5. หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York:

McGraw-Hill. 
นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ). (2544-2545). สารานุกรมการเมืองไทย (ล. 1-2). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย. 
6. บทจากหนังสือชุดที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L. Outhwaite

 (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum 
 (pp. 140-146). doi:10. 1037/10762-000 

7. บทจากหนังสือรวมเล่ม
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid

 & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). 
 New York: Guildford Press. 

8. หนังสืออ้างอิง
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington D.C.

American Psychological Association. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542.กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
9. หนังสืออ้างอิงออนไลน์
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of

philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/ 
entries/behaviorism/ 

10. หนังสืออ้างอิงที่เป็นภาษาอื่นแต่มีการแปลช่ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ
Real Academia Espanola. (2001). Diccionario de la lengua Espanola [Dictionary of the

 Spanish language] (22 nd. ed.). Madrid, Spain: Author. 
กรณีท่ีผู้แต่งและส านักพิมพ์เหมือนกัน ให้ลงค าว่า ผู้แต่ง ส าหรับงานเขียนที่เป็น

ภาษาไทย และ Author ส าหรับงานเขียนที่เป็นภาษาต่างประเทศในต าแหน่งของส านักพิมพ์ 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

  (พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.



(3) หนังสือแปล
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. ชื่อผู้แปล

1.1 งานที่เป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อ ตามด้วยนามสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น 
หลังนามสกุลให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยเว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า ผู้แปล กรณีมี      
ผู้แปล 2 คน ให้ใส่ค าว่า และ หน้าผู้แปลคนที่ 2 โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น แต่ให้เว้นวรรค 
1 ระยะหน้าและหลังค าว่า และ ถ้ามีผู้แปลมากกว่า 2 คน ให้คั่นผู้แปลแต่ละคนด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) ส าหรับผู้แปลคนสุดท้าย ให้น าหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ 
แล้วตามด้วยค าว่า และ  

(สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, ผู้แปล)  
1.2 งานที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ใส่อักษรย่อของชื่อต้น ตามด้วยอักษรย่อของ 

ชื่อกลาง (ถ้ามี) และชื่อสกุลเต็ม หลังชื่อสกุลให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า 
Trans. กรณีมีผู้แปล 2 คน ให้ใส่เครื่องหมาย & หน้าผู้แปลคนที่ 2 โดยเว้นวรรค 1 ระยะหน้าและ      
หลังเครื่องหมาย & ถ้ามีผู้แปลมากกว่า 2 คน ให้คั่นผู้แปลแต่ละคนด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ส าหรับ     
ผู้แปลคนสุดท้าย ให้น าหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ & 

 (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.) 
1.3 กรณีผู้แปลท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการด้วย ให้ใส่ทั้ง 2 หน้าที่ไว้ในเครื่องหมาย

วงเล็บเดียวกัน โดยคั่นด้วยค าว่า และ ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทย และเครื่องหมาย & ส าหรับงานที่
เป็นภาษาต่างประเทศ ส าหรับหน้าที่บรรณาธิการ งานที่เป็นภาษาไทยให้ใช้ค าว่า บรรณาธิการ 
ส าหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศใช้ Ed. ถ้ามีบรรณาธิการคนเดียว และ Eds. ถ้ามีบรรณาธิการ
มากกว่า 1 คน 

(สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, บรรณาธิการ และ ผู้แปล) 
(F. W. Truscott & F. L. Emory, Eds. & Trans.) 

2. ต้นฉบับพิมพ์ปี xxxx
ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในงานก็ไม่ต้องลง

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อเรื่อง\(ชื่อผู้แปล).\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์.\(ต้นฉบับพิมพ์ปี\xxxx ). 



แกร์ริโด, เจ., และ ซามาน, เอ็ม. (2549). กระเทาะเปลือกเอดีบี: คู่มือเพ่ือความเข้าใจธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย (สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: 
โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า ภายใต้มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ. 

ความจัดเจนทางประวัติศาสตร์ของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ (บุญศักดิ์ แสงระวี, ผู้แปล). (2549). 
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 

อาร์มสตรอง, เอ็ม. (2549). การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์: คู่มือส้าหรับการน้าไปปฏิบัติ 
        (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2000). 

Freud, S. (1961). The ego and the id. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of 
the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 19, pp. 3-66). London: 
Hogarth Press. (Original work published 1923). 

Laplace, P. -S. (1951).  A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, 
 Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814). 

(4) รายงานทางเทคนิค และรายงานการวิจัย (Technical and
Research Reports ) 
รูปแบบ 

กรณีรายงานที่สืบค้นทางออนไลน์ หากไม่ระบุหน่วยงานเป็นผู้แต่งให้ลงหน่วยงานในข้อความที่น ามาอ้าง 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. รายงานทางราชการที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health,

National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide 
for schools (NIH Publication No.02-2650). Retrieved from 

 http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 
กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). รายงานประจ้าปีของกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552. 

  สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/web/3010.php?id=3936 

 ผู้แต่ง.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง\(หมายเลขเอกสาร).\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์. 

ผู้แต่ง.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง\(หมายเลขเอกสาร).\ สืบค้นจากเว็บไซต์หน่วยงาน\http://www.xxxx

http://www.mfa.go.th/web/3010.php?id=3936


2. รายงานคณะท างานที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007).

Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from 
        http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2553). รายงานการศึกษาดูงานประเทศอียิปต์. สืบค้นจาก 
http://www.tla.or.th/home.htm 

3. รายงานที่ผู้แต่งไม่ใช่หน่วยงาน
Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to

poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from 
 Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/ 
documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf 

4. รายงานฉบับย่อใส่หมายเลขรายงานฉบับย่อในวงเล็บ
Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance

and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, D.C. 
(5) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

1. บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่
รูปแบบ

ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทจากหนังสือรวมเล่ม ดูทีห่น้า 48 ข้อ 7 
ตัวอย่าง 
สมประวิณ มันประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจรายพ้ืนที่ของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก  
 เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (น. 207-239). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 
personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 
38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska
Press.

หมายเหตุ ชื่อการประชุมที่เป็นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละค าให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
(Capital Letter) ยกเว้นค าบุพบท  (Preposition) ค าสันธาน  (Conjunction) และค าน าหน้านาม 
 (Article) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้นเป็นค าแรกของชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง ระหว่าง    
ชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองให้คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค  ( :) และเว้นวรรค 1 ระยะ 

http://www.tla.or.th/home.htm


2. บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่จัดพิมพ์ เป็นประจ าสม่ า เสมอ
รูปแบบ

ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทความในวารสาร ดูทีห่น้า 43 ข้อ 3 
การลงช่ือบทความ 

ให้เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า [บทคัดย่อ] ส าหรับงานภาษาไทย และใส่ค าว่า [Abstract] 
ส าหรับงานภาษาต่างประเทศ ต่อจากชื่อบทความและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian       

song discrimination. [Abstract]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
USA, 89, 1372-1375. 

หมายเหตุ ชื่อการประชุมที่เป็นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละค าให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
(Capital Letter) ยกเว้นค าบุพบท (Preposition) ค าสันธาน (Conjunction) และค าน าหน้านาม 
(Article) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้นเป็นค าแรกของชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง ระหว่าง    
ชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองให้คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะ 
3. เอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้น าเสนอในการประชุม
รูปแบบ

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
การลงช่ือผู้แต่ง 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ ดูที่หน้า 37 ข้อ 4.1.2.1 
การลงเดือน ปีท่ีจัดประชุม 

เอกสารภาษาไทย ให้ลงเดือน ปีที่จัดประชุม ถ้าเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ลง ปี, 
เดือนที่จัดประชุม โดยเว้นวรรค 1 ระยะหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) 
การลงช่ือเอกสาร 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อบทความในหนังสือ ดูที่หน้า 41 ข้อ 4.1.2.3 (1) 
การลงช่ือผู้จัดประชุม 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้รวบรวม/ชื่อบรรณาธิการหนังสือโดยให้ใส่หน้าที่ของผู้
จัดประชุมในวงเล็บต่อจากชื่อผู้จัดประชุม ดูที่หน้า 37 ข้อ 4.1.2.1 (3) 
การลงหัวข้อการประชุม 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อเรื่อง ดูที่หน้า 41 ข้อ 4.1.2.3 (1) 

ผู้แต่ง.\(เดือน ปีที่จัดประชุม).\ชื่อเอกสาร.\ใน\ชื่อผู้จัดประชุม\  )หน้าที่( ,\หัวข้อการประชุม.\รายละเอียด

เกี่ยวกับการประชุม,\สถานที่จัดประชุม. 



การลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 
ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมว่าเป็นการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กร 

การลงสถานที่จัดประชุม 
ให้ลงสถานที่ท่ีใช้ในการจัดประชุม และสามารถลงรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ชัดเจน

ขึ้น ได้แก่ ชื่อประเทศ ชื่อรัฐ เป็นต้น 
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early Data on the Trauma Symptom 

Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the 
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

(6) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. วิทยานิพนธ์
Boroughs, B.B.S. (2010). Social networking websites and voter turnout. (Master’s thesis).

Georgetown University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences. 
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาการ
สื่อสารภาครัฐและเอกชน. 

2. วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Database)
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing

growing up with an alcoholic mother. (Master’s thesis). Available from 
ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 1434728)   

3. วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลที่จัดท าโดยสถาบันการศึกษา
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher

 education and continuing education.(Doctoral dissertation). Retrieved from 
 http://www.ohiolink.edu/etd/

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต).\        
ชื่อมหาวิทยาลัย,\ชื่อคณะ,\ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา. 



วีระภัทร์ แก้วนอกเขา. (2554). มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการขายพ่วง. (วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์. สืบค้นจาก http://search.library.tu.ac.th/ 

4. วิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์
Bruckman, A. (1973). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a

networked virtual world for kids.(Doctoral dissertation). Massachusetts Institute 
of Technology. Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/  

อรทัย จุลสุวรรณรักษ์. (2550). การค้ามนุษย์ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์. สืบค้นจาก    
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid 
=164530      

(7) บทวิจารณ์
รูปแบบ 

กรณีท่ีค้นจากอินเทอร์เน็ต 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. บทวิจารณ์หนังสือ
Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life

of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304. 
DOI:10.1126/science.290.5495.1304 

ภาวนา เขมะรัตน์. (2534). [วจิารณ์หนังสือเรื่อง การปรับปรุงระบบราชการด้านการจัดการองค์การ, 
 โดย อมร รักษาสัตย์ และ ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์]. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 36(2), 249. 

2. บทวิจารณ์วีดิทัศน์ (Video)
Axelman, A. & Shapiro, J. L. (2007).  Does the solution warrant the problem? [Review

of the DVD Brief therapy with adolescents, produced by the American 
Psychological Association, 2007]. PsyCRITIQUES, 52(51). DOI:10.1037/a0009036

ผู้เขียนบทวิจารณ์.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทวิจารณ์\[วิจารณ์หนังสือ\ชื่อเรื่อง,\โดย\ชื่อผู้แต่ง].\         

 ชื่อหนังสือที่พิมพ์บทวิจารณ์ 

บทวิจารณ.์

ผู้เขียนบทวิจารณ์.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทวิจารณ์\[วิจารณ์หนังสือ\ชื่อเรื่อง,\โดย\ชื่อผู้แต่ง].\         

 สืบค้นจาก http://www.xxxx 

http://www.xxxx



3. บทวิจารณ์บทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Commentary)
Wolf, K. S. (2005). The future for deaf individuals is not that bleak [Peer commentary

 on the paper “Decrease of deaf potential in a mainstreamed environment” 
by K.S. Wolf]. Retrieved from http://www.personalityresearch.org/       
papers/hall.html#wolf 

(8) สื่อโสตทัศนวัสดุ
รูปแบบ 

กรณีท่ีค้นจากอินเทอร์เน็ต 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. ภาพยนตร์
King, G. (Producer), & Henckel von Donnersmarck, F. (Director).  (2010). The tourist

[Motion picture]. United States of America: Columbia Pictures. 
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้ก ากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. ไทย: สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล. 

หากเป็นภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ ลงรายการบรรณานุกรมเช่นเดียวกับบท ๆ หนึ่งจาก
หนังสือเล่ม (ดูที่หน้า 48 ข้อ 7) โดยลงผู้เขียนบทโทรทัศน์และผู้ก ากับในต าแหน่งเดียวกับผู้แต่ง
หนังสือ และผู้สร้างในต าแหน่งเดียวกับบรรณาธิการ 
2. วีดิทัศน์

ระบุประเภทของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [DVD] หรือ [ดีวีดี] 
American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically to  

patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from 
http://www.apa.org/videos/ 

3. Podcast
ให้ระบุประเภทของของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า 

[ออดิโอ พอดแคสต์] หรือ [Audio podcast]

ชื่อผู้สร้าง\(ผู้สร้าง),\ชื่อผู้ก ากับ\(ผู้ก ากับ).\(ปีที่สร้าง).\ชื่อเรื่อง\[ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ].\
ประเทศที่เป็นผู้สร้าง:\บริษัทผู้สร้าง. 
เป็นผู้สร้าง:\บริษัทผู้สร้าง.

ชื่อผู้สร้าง\(ผู้สร้าง),\ชื่อผู้ก ากับ\(ผู้ก ากับ).\(ปีที่สร้าง).\ชื่อเรื่อง\[ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ].\  

สืบค้นจาก http://www.xxxx 

http://www.xxxx

http://www.imdb.com/name/nm0003697/


Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio podcast].  
  Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/ 

4. ภาพยนตร์เป็นตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์
ให้ระบุประเภทของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [Television 

series episode] หรือ [ตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์] 
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate [Television 

series episode]. In D. Shore (Executive producer), House. New York, NY: Fox 
Broadcasting. 

5. แผ่นเสียง
ให้ระบุประเภทของของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [CD] 

หรือ [ซีดี] 
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY: 

Nonesuch Records. 
ในการลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาให้ใส่ชื่อวงดนตรีหรือล าดับของเพลงในแผ่น เช่น 

“Shadow and the Frame” (Lang, 2008, track 10) 
6. แผนที่ที่สืบค้นจากออนไลน์

ให้ระบุประเภทของของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [Map] 
หรือ [แผนที่] 
Lewis County Geographic Information Services. (Cartographer). (2002). Population 

density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrieved from 
http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-pop-
dens_2000.pdf 

(9) ชุดข้อมูล (Data Sets) โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในที่นี้ หมายถึงข้อมูลดิบและเครื่องมือที่ผู้เขียนน ามาใช้ในการวิเคราะห์
และวัดผล ส าหรับโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป เช่น Microsoft Word, Excel, Java, Adobe 
หรือ SAS, SPSS ไม่จ าเป็นต้องลงในรายการอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหาให้ลงชื่อโปรแกรมที่ใช้พร้อม
หมายเลข version ที่ใช้

http://www.shrinkrapradio.com/


รูปแบบ 

กรณีท่ีค้นจากอินเทอร์เน็ต 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 

ตัวอย่าง 
1. ชุดข้อมูล (Data Sets)
Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of

Latinos on the news media [Data file and code book]. Retrieved from 
http://pewhispanic.org/datasets/ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
Freidlander, M. L., Escudero, V., & Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: Systems for

observing family therapy alliance [Software and training videos]. Unpublished 
instrument. Retrieved from http://www.softa-soatif.com 

3. Software 
Comprehensive Meta-Analysis (Version 2) [Computer software]. Englewood, NJ: Biostat. 
4. เครื่องมือที่ใช้ (Apparatus)
Eyelink II [Apparatus and software]. (2004). Mississauge, Canada: SR Research.

(10) งานที่ไม่ได้ตีพิมพ์หรืองานที่ก าลังจัดท าก่อนตีพิมพ์
หากอ้างอิงงานต้นฉบับที่เตรียมการเพ่ือส่งพิมพ์ เมื่อตีพิมพ์แล้วต้อง

แก้ไขรายการอ้างอิงเป็นฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์ 
รูปแบบ 

ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม.\(ปีพิมพ์).\ชื่อโปรแกรม\(หมายเลข version)\[ลักษณะรูปแบบข้อมูล 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์].\ สืบค้นจาก\http://www.xxxxx 

สืบค้น จำก\http://www.xxxxx

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่องานต้นฉบับ.\เอกสารไม่ตีพิมพ์ (หรือ Unpublished manuscript ส าหรับ

เอกสารภาษาอังกฤษ) เอกสารเสนอเพ่ือจัดพิมพ์ (Manuscript submitted for 

publication) หรือเอกสารอยู่ระหว่างจัดท า (Manuscript in preparation).    

หรือเอกสารอยู่ระหว่างจัดท า (Manuscript in preparation).

ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม.\(ปีพิมพ์).\ชื่อโปรแกรม\(หมายเลข version)\[ลักษณะรูปแบบข้อมูล 

  เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์].\สถานที่ผลิต:\ชื่อผู้ผลิต. 

http://www.xxxxx/


ตัวอย่าง 
1. งานที่ไม่ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives.

Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada. 

2. ต้นฉบับท่ีจัดท าเพื่อเสนอตีพิมพ์
Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic

minority populations: A theoretical perspective. Manuscript submitted for 
publication.  

ถ้าเป็นงานเขียนภาษาไทยใช้ค าว่า ต้นฉบับที่จัดท าเพ่ือเสนอตีพิมพ์  เอกสารที่          
อยู่ระหว่างจัดท า ให้ลงรายการเช่นเดียวกับเอกสารเสนอเพ่ือตีพิมพ์ เปลี่ยนค าอธิบายเป็น 
Manuscript in preparation (เอกสารอยู่ระหว่างจัดท า) 
3. ข้อมูลดิบจากการศึกษาที่ไม่มีชื่อเรื่อง
Bordi, F., & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortext].

Unpublished raw data. 
4. งานที่ไม่ตีพิมพ์แต่ปรากฏบน Website ของผู้เขียน
Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from http://philsci-

archive.pitt.edu/archive/00000162 
5. งานที่ไม่ตีพิมพ์แต่ปรากฏบนฐานข้อมูล ERIC
Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese

learning/teaching process from a socio-historical perspective. Retrieved from 
ERIC database. (ED498566) 

(11) การสัมภาษณ์
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
สุวรรณ  จันทิวาสารกิจ. วิศวกรระบบ บริษัท ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จ ากัด. (28 ตุลาคม 2548). 

สัมภาษณ์.  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ต าแหน่ง\สถานที่ท างาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์. 



กรณีท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
Pardee, H. N. Professor of Economics and Political Science, University of California. 

(2006, November 8). Interview. 
(12) เอกสารจดหมายเหตุ

รวมถึงจดหมายส่วนบุคคล ต้นฉบับที่ไม่ตีพิมพ์ กฤตภาค และ
บทสัมภาษณ์ 
รูปแบบ 

ตัวอย่าง 
1. จดหมายจากหอจดหมายเหตุ
Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive

Center (GEB series 1.3 Box 371, Folder 3877). Tarrytown, NY. 
ราชสุภาวด,ี พระยา. (ม.ป.ป.). [จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5]. คิดการเรื่องเลก ทาษ และอากรบ่อนเบี้ย 

 (มัดที่ 154 เลขท่ี 13). หอสมุดวชิรญาณ, กรุงเทพฯ. 
2. จดหมายจากคอลเล็คชั่นส่วนบุคคล
Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel (W. Rickel, Trans.)]. Copy in

possession of Hendrika Vanda Kemp. 
3. คอลเล็คชั่นจดหมายจากเอกสารจดหมายเหตุ
Allport, G. P. (1930-1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers (HUG 4118.10),

Harvard University Archives, Cambridge, MA. 
หากเป็นจดหมายส่วนบุคคลซึ่งสาธารณชนไม่สามารถเข้าใช้ได้ ให้ลงเฉพาะการอ้างอิง

ในเนื้อหาเท่านั้น 
(Allport, G. W., 1930-1967, Allport to  E. G. Boring, March 1, 1939)

ผู้แต่ง.\(ปี เดือน วัน).\ชื่อเรื่อง (ถ้ามี).\[ลักษณะเอกสาร].\ชื่อคอลเล็คชั่น (ถ้ามี) (เลขเรียกหนังสือ 

หมายเลขกล่องเก็บเอกสาร ชื่อหรือหมายเลขไฟล์).\ชื่อและสถานที่จัดเก็บเอกสาร 

จดหมายเหตุ. 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ต าแหน่ง, สถานที่ท างาน (ถ้ามี).\(ปี, เดือน วันที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์. 



 

4. เอกสารที่ไม่ตีพิมพ์ เอกสารการบรรยายจากจดหมายเหตุหรือคอลเล็คชั่นส่วนบุคคล
Berliner, A. (1959). Notes for a lecture on reminiscences of Wundt and Leipzig. Anna

Berliner Memoirs (Box M50). Archives of the History of American Psychology, 
University of Akron, Akron, OH. 

5. เอกสารจดหมายเหตุที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งหรือระยะเวลาแน่ชัดแต่ไม่ระบุไว้ในเอกสาร
ให้ใส่ข้อมูลดังกล่าวในวงเล็บเหลี่ยม [ ] และเครื่องหมายปรัศนี (?) และค าว่า ประมาณหรือ ca.
ส าหรับภาษาอังกฤษ
[Allport, A. ?]. [ca. 1937]. Marion Taylor today – by the biographer. Unpublished

manuscript. Marion Taylor Papers. Schlesinger Library. Radcliffe College, 
Cambridge, MA. 

6. เอกสารจดหมายเหตุของนิติบุคคล
Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs.(1949, November

5-6). Meeting of Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School
Programs. David Shakow Papers (M1360). Archives of the History of American
Psychology, University of Akron, Akron, OH.

7. เทปบันทึกการสัมภาษณ์ในเอกสารจดหมายเหตุ
Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C.A. Kiesler [Tape recording]. President’s

Oral History Project. American Psychological Association. APA Archives, 
Washington, DC. 

8. บทความในหนังสือพิมพ์ในเอกสารจดหมายเหตุหรือจากคอลเล็คชั่นส่วนบุคคล
Psychoanalysis institute to open. (1948, September 18). [Clipping from an unidentified

Dayton, Ohio newspaper]. Copy in possession of author. 
9. เอกสารประวัติศาสตร์ที่จ ากัดการให้ยืม
Sci-Art Publishers. (1935). Sci-Art Publications [Brochure].Cambridge, MA: Author, A.A.

Roback Papers (HUGEP 104.50, Box 2, Folder “Miscellaneous Psychological 
Materials”), Harvard University Archives, Cambridge, MA. 

10. ภาพถ่าย
[Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917-1954). Robert Mearns Yerkes Papers

(Box 137, Folder 2292). Manuscripts and Archives, Yale University Library, 
New Haven, CT.



(13) กระดานข่าวบนอินเทอร์เน็ต Electronic Mailing List และ
เว็บบล็อก 
รูปแบบ 

เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
1. ข้อความจากกลุ่มข่าวสาร (News Group) กลุ่มสนทนา (Discussion Group)
Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural

expressions [Online forum comment]. Retrieved from   
http://www.wipo.int/roller/comments/pisforum/Weblog/ 

 theme_eight_how_can_cultural#comments 
2. ข้อความโพสต์ใน Electronic Mailing List
Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronic mailing list

 message]. Retrieved from http://tech.groups.yahoo.com/group/ 
 forensicnetwork/message/670 

3. ข้อความโพสต์ในบล็อก
MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences

of partitioning your mind [Web blog message]. Retrieved from 
 http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/ 
the_unfortunate_prerequisites.php 

4. วีดิทัศน์โพสต์ในบล็อก (Video Blog Post)
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch

 [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLOXZs

ผู้โพสต์ข้อความ.\(วัน เดือน ปีที่โพสต์ข้อความ).\ชื่อเรื่อง\[รูปแบบของข้อความ].\สืบค้นจาก 

http://www.xxx 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบย่ืนหัวข้อโครงงาน 
 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย, นางสาว)  เลขทะเบียน  
 (นาย, นางสาว)  เลขทะเบียน  

2. หัวข้อโครงงาน    
    

3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงงาน 
 3.1  อาจารย์ที่ปรึกษา     
 3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม    
 3.3  คณะกรรมการสอบ   1.    
  2.    
  3.    
  4.    

หมายเหตุ   ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอช่ือคณะกรรมการสอบโครงงาน 4 คน ต่อกลุ่ม 



แบบขอเข้าเก็บข้อมูลการจัดทําโครงงาน 
 

 วันที่_____________________________ 
 
ช่ือนักศึกษา  เลขทะเบียน  
ช่ือนักศึกษา  เลขทะเบียน  
 
มีความประสงค์ของให้ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 เร่ือง     
 เรียน     
 กําลังศึกษารายวิชา     
 หัวข้อโครงงานเรื่อง     
 อาจารย์ที่ปรึกษา     
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     
 ขอข้อมูลเกี่ยวกับ     
      
      
      
 ระยะเวลาศึกษาต้ังแต่     
 
   ลงช่ือ    
           (  ) 
    โทร   
 
ขอรับหนังสือภายในวันที่    (ต้องขอล่วงหน้า 3 วันทําการ) 
 
 
 
ผู้รับเร่ือง   ผู้รับเร่ืองคืน  
วันที่    วันที่    
    



แบบการตอบรับการเก็บข้อมูล 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โทร.  (02) 5643002 – 9  ต่อ 3238      โทรสาร  (02) 5643017 
--------------------------------------------- 

ข้อมูลบริษทั 

ช่ือบริษัท             
ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที ่    หมู ่    ซอย     
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์       
โทรศัพท ์     ต่อ   โทรสาร     
ประเภทของกิจการ            

ข้อมูลตอบรบั 

ตามท่ี นักศึกษาช่ือ   1.             
 2.             

มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลสําหรับการทําโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการน้ัน 
 
บริษัท    ยินดีให้นักศึกษาเข้าศึกษาและเก็บข้อมูล 
   ไมส่ามารถให้นักศึกษาเข้าศึกษาและเก็บข้อมูลได้   
 
หากท่านมีความยินดีที่ให้นักศึกษาเข้าศึกษาและเก็บข้อมลูในโรงงานของท่านแล้ว ท่านจะมอบหมายให้ 

ช่ือ        ตําแหน่ง       
โทรศัพท ์     ต่อ   โทรสาร     
เป็นผู้ประสานงานกับนักศึกษา 
 
 
      ลงช่ือ _____________________________________ 
      ตําแหน่ง __________________________________ 
        



ห้องสอบ............................. 
 

แบบขออนุมัติวันและเวลาสอบโครงงาน 
 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย, นางสาว)     เลขทะเบียน    
            (นาย, นางสาว)     เลขทะเบียน    
            (นาย, นางสาว)     เลขทะเบียน    

2. หัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)          
                    

3.   ขออนุมัติสอบ     (     )  โครงร่าง          (     )  ความก้าวหน้า         (     )  ประมวลผล 

 ในวันที่     เวลา   ถึง    
 (ใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง) 

4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงงาน 

  ช่ือ-สกุล                         ลงนาม                     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา     

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     

กรรมการสอบ     

กรรมการสอบ    
  

 

       ลงช่ือ       

       ลงช่ือ       

               นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
หมายเหตุ    หลังจากที่อาจารย์ทุกท่านลงนามรับทราบแล้ว ให้นักศึกษาสําเนาแบบฟอร์มน้ี จํานวน 3 ฉบับ 

และนําส่งพร้อมต้นฉบับ ให้กับภาควิชาฯ เพ่ือดําเนินการจองห้องสอบและแจ้งห้องสอบให้กับ

กรรมการสอบทราบ   
 (กรุณาส่งแบบขออนุมัติวันและเวลาสอบโครงงาน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 วันทําการ)             



แบบคําร้องขอสอบนอกตาราง 
 

       วันท่ี_______________________________ 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)____________________________ และ (นาย/นางสาว)____________________________ 
 
 มีความประสงค์จะขอสอบ  (    ) ข้อเสนอโครงงาน (    ) ความก้าวหน้าโครงงาน (    ) ประเมินผลโครงงาน   
นอกตารางกําหนดการสอบท่ีภาควิชากําหนด  

เป็นวันท่ี  ____________________________ เวลา ______________ ถึง _____________ (ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง) 

เนื่องจาก     
   
   
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
       
   ____________________________________ 

_____________________________________ 
                        นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 
******************************************************************** 
ลงนามรับรอง 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ___________________________________   ลงนาม (    ) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา (ร่วม) ________________________________   ลงนาม (    ) 

กรรมการสอบ ___________________________________   ลงนาม (    ) 

กรรมการสอบ ___________________________________   ลงนาม (    ) 
 
* หลังจากท่ีอาจารย์ทุกท่านลงนามรับรองแล้ว  ให้นักศึกษาสําเนาแบบฟอร์มนี้ให้กับอาจารย์ทุกท่าน และสําเนาเก็บ  
   ไว้กับนักศึกษาเอง 1 ชุด  และส่งเอกสารฉบับจริงกับเลขาภาควิชาฯ 



แบบประเมินผลการสอบร่างโครงงาน 
ปีการศึกษา      วันที่    

 
 

1. ชื่อนักศึกษา        เลขทะเบียน       
                   เลขทะเบียน        
                   เลขทะเบียน        

2. หัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย) 
               
               
 
       มติของคณะกรรมการพิจารณาการสอบร่างโครงงาน  มีดังนี้ 

(     )   ผ่าน (รายละเอียดเพิ่มเติมให้เขียนในบันทึกผลการสอบ) 

(     )   ไม่ผ่าน  นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําเสนอข้อเสนอโครงงานใหม่ 
 

ลงนามรับรองผลการสอบร่างโครงงาน 

 1.  ลงนาม     อาจารย์ที่ปรึกษา 
  (    ) 

 2.  ลงนาม     อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (    ) 

 3.  ลงนาม     กรรมการสอบ 
  (    ) 

 4.  ลงนาม     กรรมการสอบ 
  (    ) 
 

เกณฑ์ประกอบการพิจารณาในการสอบร่างโครงงาน 
1.  ความชัดเจนของความสําคัญปัญหา   2.  การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน  
3.  การวางขอบเขตของการศึกษา  4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.  ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงาน  6.  ความพร้อมและการนําเสนอ  
7.  การตอบข้อซักถาม 
 
บันทึกผลการสอบ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________ 
________________________________________________________________ 
 
* อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกผลการสอบ  
* แบบประเมินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบครบทุกท่าน 



กรรมการสอบ 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบความก้าวหน้า 
วอ.496  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
   
                                         
                                                      
1. ประเมินโดยกรรมการสอบ  25%         ดีมาก              ควรปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน น้ําหนัก
(%) 

(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

การศึกษาค้นหาข้อมูล 5       
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

เนื้อหา (รูปเล่มรายงาน) 5       
ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 5       
ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 5       
การนําเสนอชัดเจน 5       
รวม        
  
กรรมการสอบลงนาม (   )  
 

* แบบประเมินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการกรอกข้อความครบถ้วนโดยคณะกรรมการ * 

 
 

บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   

 

ตัวคูณ



กรรมการสอบ 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบความก้าวหน้า 
วอ.496  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
   
                                         
                                                      
2. ประเมินโดยกรรมการสอบ  25%         ดีมาก              ควรปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน น้ําหนัก
(%) 

(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

การศึกษาค้นหาข้อมูล 5       
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

เนื้อหา (รูปเล่มรายงาน) 5       
ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 5       
ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 5       
การนําเสนอชัดเจน 5       
รวม        
  
กรรมการสอบลงนาม (   )  
 

* แบบประเมินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการกรอกข้อความครบถ้วนโดยคณะกรรมการ * 

 
 

บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   

 

ตัวคูณ



อ.ที่ปรึกษา 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบความก้าวหน้า 
วอ. 496  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
 
 
  

3. ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  50%       ดีมาก        ควรปรับปรุง 
หัวข้อประเมิน น้ําหนัก

(%) 
(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

ความถี่ในการเข้าพบ  5       
การศึกษาค้นหาข้อมูล 5       
ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 15       
ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 10       
การนําเสนอชัดเจน 5       
รูปเล่มรายงาน 10       
รวม        

 
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม       (   )  

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมลงนาม       (   )  

 

  
 
บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2.  ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   

= ______________ 
 = ______________ 



อ.ผู้ประสานงาน 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบความก้าวหน้า 
วอ. 496  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
 
 
4. ประเมินโดยผู้ประสานงานวิชาโครงงาน (คะแนนเป็นลบ) 
ประเมินโดยผู้ประสานงาน คะแนน  
ลายเซ็น: (-) 

 
 

   4. คะแนนรวม (1+2+3+4 )   
 
 
เกรดที่นักศึกษาได้รับ คือ 
คะแนน 400-500 375-399 350-374 325-349 250-324 225-249 200-224 < 200 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

 

 

 
 
บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2.  ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   



กรรมการสอบ 
แบบประเมินผลสอบประมวลผล 

วอ. 497  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
ปีการศึกษา   วันที่     

 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
   
                                         
                                                      
1. ประเมินโดยกรรมการสอบ  25%         ดีมาก              ควรปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน น้ําหนัก
(%) 

(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

การศึกษาค้นหาข้อมูล 5       
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

เนื้อหา (รูปเล่มรายงาน) 5       
ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 5       
ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 5       
การนําเสนอชัดเจน 5       
รวม        
  
กรรมการสอบลงนาม (   )  
 

* แบบประเมินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการกรอกข้อความครบถ้วนโดยคณะกรรมการ * 

 
บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   

 
 

ตัวคูณ



กรรมการสอบ 
แบบประเมินผลสอบประมวลผล 

วอ. 497  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
ปีการศึกษา   วันที่     

 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
   
                                         
                                                      
2. ประเมินโดยกรรมการสอบ  25%         ดีมาก              ควรปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน น้ําหนัก
(%) 

(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

การศึกษาค้นหาข้อมูล 5       
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

เนื้อหา (รูปเล่มรายงาน) 5       
ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 5       
ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 5       
การนําเสนอชัดเจน 5       
รวม        
  
กรรมการสอบลงนาม (   )  
 

* แบบประเมินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการกรอกข้อความครบถ้วนโดยคณะกรรมการ * 

 
บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   

 
 

ตัวคูณ



อ.ที่ปรึกษา 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบประมวลผล 
วอ. 497  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
 
 
  

3. ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  50%       ดีมาก        ควรปรับปรุง 
หัวข้อประเมิน น้ําหนัก

(%) 
(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

ความถี่ในการเข้าพบ  5       
การศึกษาค้นหาข้อมูล 5       
ความเข้าใจและวิธีการดําเนินการ 15       
ปริมาณงานตามแผนที่วางไว้ 10       
การนําเสนอชัดเจน 5       
รูปเล่มรายงาน 10       
รวม        
 
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม       (   )  

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมลงนาม       (   )  

 

 
บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   
 

= ______________ 
 = ______________ 



อ.ผู้ประสานงาน 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบประมวลผล 
วอ. 497  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ชื่อนักศึกษา  เลขทะเบียน    
  เลขทะเบียน   
  เลขทะเบียน   

ชื่อโครงงาน (ไทย)   
     
 
 
4. ประเมินโดยผู้ประสานงานวิชาโครงงาน (คะแนนเป็นลบ) 
ประเมินโดยผู้ประสานงาน คะแนน  
ลายเซ็น: (-) 

 
 

   4. คะแนนรวม (1+2+3+4 )   
 
 
เกรดที่นักศึกษาได้รับ คือ 
คะแนน 400-500 375-399 350-374 325-349 250-324 225-249 200-224 < 200 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

 

 

 
 

บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คําชี้แจงในการประเมินคะแนนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกนํามาคิดคะแนน

หรือตัดเกรด 
3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารสําคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษานํามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามกํากับด้วยทุกครั้ง   



แบบการขออนุมัติงบประมาณ 

วันที ่      

ชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน   
ชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน   
ชื่อโครงงาน    
     
ชื่ออาจารย์ที่ปรกึษา    
 

ประสงค์ใช้งบประมาณในการจัดทําโครงงานจาํนวน  บาท 
 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี (โปรดระบุรายละเอียดของวัสดุให้ครบถ้วน ทัง้ขนาด และ จํานวน) 
1.  จํานวน  บาท 
2.  จํานวน  บาท 
3.  จํานวน  บาท 
4.  จํานวน  บาท 
5.  จํานวน  บาท 
6.  จํานวน  บาท 
7.  จํานวน  บาท 
8.  จํานวน  บาท 
9.  จํานวน  บาท 
10.  จํานวน  บาท 
11.  จํานวน  บาท 
12.  จํานวน  บาท 
 

ลงชื่อนักศึกษา 
  

ลงชื่อกรรมการสอบโครงงาน 
  

 
     

   (  ) 
      

ลงชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
  

ลงชื่อกรรมการสอบโครงงาน 
  

 
 

    

(  ) (  ) 
      
  



แบบขออนุมัติเบิกเงนิโครงงาน 

ข้าพเจ้า   (นาย, นางสาว)    
  (นาย, นางสาว)   

หัวข้อโครงงาน    
    

อาจารย์ทีป่รึกษา    
 
ขอเบิกเงินโครงงาน โดยมีเอกสารแนบ จํานวน    ฉบับ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลําดับ ชื่อบริษัท/ร้านค้า ประเภทเอกสาร จํานวนรายการ จํานวนเงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  
 

ลงชื่อผู้เบิกเงนิ 
 
 

(................................................................................) 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาลงนามรบัรอง 
 
 

(................................................................................) 
 

นักศึกษาลงช่ือรับเงนิ 
 
 

(................................................................................) 
วันที่.................................................................. 

 

 



  

แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบรูณ ์
 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย, นางสาว)     เลขทะเบียน    
              (นาย, นางสาว)     เลขทะเบียน    
2. หัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)          
                     
3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงงาน 
 3.1  อาจารย์ที่ปรึกษา           
 3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม          
 
เอกสารที่ต้องจัดส่ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รายละเอียด ตรวจสอบเอกสาร
1. รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  จํานวน  1  ชุด (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  

ใส่ซองสีนํ้าตาลซึ่งติดหน้าปกนอกของโครงงานเรียบร้อย 
 

2. รายงานผลการบันทึกข้อมูลลงในอ้างอิงข้อมูล (Reference Document System) 
http://student.engr.tu.ac.th/ 

 

3. ไฟล์ข้อมูลโครงงาน ในรูปแบบ Word และ PDF ช่ือโฟลเดอร์ 59-IE XX  
 
     

ลงช่ือ  

 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วันที่  

 
 

*************************************************************************************** 

    เลขานุการภาควิชาฯ รับทราบ 

    

ลงช่ือ  
  

วันที่  

 



คําร้องทั่วไป 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เร่ือง            

เรียน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว  นามสกลุ  
เลขทะเบียน นักศึกษาภาควิชา  ช้ันปีท่ี  
เบอร์ท่ีติดต่อได้สะดวก ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา  
 ต้องการยื่นคําร้องเร่ือง  
 เหตุผล  
   
   
   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (ลงชื่อ)   
  ( ) 
 

1. ความเห็นเจ้าหน้าท่ี  2. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
     
     
     
ลงนาม วันท่ี  ลงนาม วันท่ี  
 

3. ความเห็นรองหัวหน้าภาคฯ (ฝ่ายวิชาการ) 4. คําสั่ง 
     
     
     
ลงนาม วันท่ี  ลงนาม วันท่ี  
 (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร.    02-5643001-9      http://engr.tu.ac.th  
ที่  ศธ 0516.22/(วอ.                          ) วันท่ี เดือน พ.ศ.  
เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ จํานวน   รายการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

เรียน   หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
 ด้วยหน่วยงาน     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการจัดจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้สําหรับ 
  โดยมีผู้ใช้คือ และมีรายละเอียดหรือรายการ 
จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้.-        
ลําดับ รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์ จํานวน/หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวมจํานวนเงิน 

     
      
     
  ราคารวมสินค้า  
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
  รวมเป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น  

โดยหน่วยงาน/ภาควิชา/โครงการฯ มีความประสงค์ท่ีจะจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ ด้วย 
(       )  เงินสด เนื่องจากดําเนินการไปก่อนแล้ว                  (       )  เงินสด โดยยืมเงินทดรองจ่าย                (      )  เครดิต 
ท้ังนี้ ใคร่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้.- 
วงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท (กรรมการ 1 คน) วงเงินเกิน 10,000.00 บาท (กรรมการ 3 ท่าน) 

1.  กรรมการ  1. ประธานกรรมการ 
   2.  กรรมการ 
   3. กรรมการและเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการต่อไปด้วย 
 

(1.)  เรียนหัวหน้าหน่วยงาน/ภาควิชา/ผู้อํานวยการฯ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอจา้ง 

เจ้าหน้าท่ี / อาจารย์ 

ลงวันท่ี………/…………./………… 
 
 

(3.)  เรียน หัวหน้างานคลงัและพัสดุ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว 
 
       (   ) สามารถจัดจ้างได้ / โดยใช้งบ................................................ 
............................................................................................................. 
       (    ) ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก.............................................. 
............................................................................................................ 
  

ลงชื่อ…..……..…............................…………..ผู้ตรวจสอบ 
                              เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ลงวันท่ี.............../.............../................ 
 

บันทึกข้อความสําหรับงานการเงิน 
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน/ภาควิชา/โครงการฯ  
สามารถดําเนินการได้โดยใช้งบประมาณข้อ.....................................    
  
งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว   ขอครั้งนี้  คงเหลือ 
 
................... 

  
......................... 

  
............... 

  
............... 

      

 
(2.)  เรียน  หัวหน้างานคลังและพัสดุ/หัวหน้าหน่วยงาน/
ภาควิชา/ผู้อํานวยการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 
ลงชื่อ………………….….........................……………ผู้อนุมัติจ้าง 
   หัวหน้าหน่วยงาน / ภาควิชา / ผู้อํานวยการโครงการฯ 

 
ลงวันท่ี…….…./……….…../….…… 

 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร.    02-5643001-9      http://engr.tu.ac.th  
ที่  ศธ 0516.22/(วอ.                          ) วันท่ี เดือน พ.ศ.  
เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมครุภัณฑ์ จํานวน   รายการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

เรียน   หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
 ด้วยหน่วยงาน   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมครุภัณฑ์ เพ่ือใช้สําหรับ
  โดยมีผู้ใช้คือ และมีรายละเอียดหรือรายการ 
จัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้.-        
ลําดับ รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์ จํานวน/หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวมจํานวนเงิน 

     
      
     
  ราคารวมสินค้า  
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
  รวมเป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น  

โดยหน่วยงาน/ภาควิชา/โครงการฯ มีความประสงค์ท่ีจะจัดจ้างเหมาบริการ/ซ่อมครุภัณฑ์ ด้วย 
(       )  เงินสด เนื่องจากดําเนินการไปก่อนแล้ว                  (       )  เงินสด โดยยืมเงินทดรองจ่าย                (      )  เครดิต 
ท้ังนี้ ใคร่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้.- 
วงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท (กรรมการ 1 คน) วงเงินเกิน 10,000.00 บาท (กรรมการ 3 ท่าน) 

1.  กรรมการ  1. ประธานกรรมการ 
   2.  กรรมการ 
   3. กรรมการและเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการต่อไปด้วย 
 

(1.)  เรียนหัวหน้าหน่วยงาน/ภาควิชา/ผู้อํานวยการฯ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอจา้ง 

เจ้าหน้าท่ี / อาจารย์ 

ลงวันท่ี………/…………./………… 
 
 

(3.)  เรียน หัวหน้างานคลงัและพัสดุ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว 
 
       (   ) สามารถจัดจ้างได้ โดยใช้งบ................................................ 
............................................................................................................. 
       (    ) ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก.............................................. 
............................................................................................................ 
 

ลงชื่อ…..……..…............................…………..ผู้ตรวจสอบ 
                              เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ลงวันท่ี.............../.............../................ 
 

บันทึกข้อความสําหรับงานการเงิน 
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน/ภาควิชา/โครงการฯ  
สามารถดําเนินการได้โดยใช้งบประมาณข้อ.....................................    
  
งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว   ขอครั้งนี้  คงเหลือ 
 
................... 

  
......................... 

  
............... 

  
............... 

      

 
(2.)  เรียน  หัวหน้างานคลังและพัสดุ/หัวหน้าหน่วยงาน/ 
ภาควิชา/ผู้อํานวยการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 
ลงชื่อ………………….….........................……………ผู้อนุมัติจ้าง 
   หัวหน้าหน่วยงาน / ภาควิชา / ผู้อํานวยการโครงการฯ 

 
ลงวันท่ี…….…./……….…../….…… 

 



วันท่ี

หน่วยงาน
แหล่งงบประมาณ

งบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (ภาคปกต/ิ โครงการพิเศษ)
งบโครงการ
งบกองทุนวิจัย
งบ

ประกอบด้วย

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด

บันทึกการอนุมัติ

สรุปค่าใช้จ่าย (กรณีจัดโครงการ / กิจกรรม)

ใบส่ังซ้ือ / ใบส่ังจ้าง (ดําเนินการด้านพัสดุเรียบร้อยแล้ว)

รายงานตรวจรับซ้ือ / จ้าง (ดําเนินการด้านพัสดุเรียบร้อยแล้ว)

รายงานการเดินทางไปราชการ (บบ 8708) (กรณีเบิกค่าเดินทาง)

สําเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน)

อื่นๆ

เคลียร์หนี้เงินยืม เลขท่ี

(ลงช่ือ) (ลงช่ือ)
( ) ( )

ตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาฯ/ผอ./หัวหน้างาน

ใบสําคัญส่งเบิก







ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน

บาท ส.ต.

-                    

 ฉบับ

 ฉบับ

 ฉบับ

 ฉบับ

 ฉบับ

 ฉบับ

 ฉบับ

 ฉบับ

ตัวอักษร -                    

 ขอรับเงินสด ได้ตรวจสอบรายการและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง

 โอนเข้าบัญชี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้จัดทํา / ผู้เบิก



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การจําแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ WWW.BB.go.th 

ตัวอยางสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ 

วัสดุสาํนักงาน 

- กระดาษ  - หมึก  - ดินสอ 

- ปากกาแดง  - ไมบรรทัด  - ยางลบ 

- คลิป  - เปก  - เข็มหมุด 

- เทปพีวีซีใส (สกอตชเทป)  - กระดาษคารบอน  - กระดาษไข 

- นํ้ายาลบกระดาษไข  - ลวดเย็บกระดาษ  - กาว 

- แฟม  - สมุดบัญชี  - แบบพิมพ 

- ชอลค  - ผาสําล ี - แปรงลบกระดาน 

- ตรายาง  - ซอง  - นํ้าด่ืม 

- ของใชในการบรรจุหีบหอ  - นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง  - ธงชาติ 

- ขาต้ัง (กระดานดํา)  - ตะแกรงวางเอกสาร  

- สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

- ฟวส  - เข็มขัดรัดสายไฟฟา  - เทปพันสายไฟฟา 

- สายไฟฟา  - ปลั๊กไฟฟา  - สวิตชไฟฟา 

- ลูกถวยสายอากาศ  - รีซีสเตอร  - มูฟว่ิงคอยส 

- คอนเดนเซอร  - ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  - เบรกเกอร 

- หลอดไฟฟา  - หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและช้ินสวนวิทยุ 

วัสดุงานบานงานครัว 

- แปรง  - ไมกวาด  - เขง 

- มุง  - ผาปูที่นอน  - ปลอกหมอน 

- หมอน  - ผาหม  - ผาปูโตะ 

- ถวยชาม  - ชอนสอม  - แกวนํ้าจานรอง 

- กระจกเงา  – นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน 

วัสดุกอสราง 

- ไมตางๆ  - นํ้ามันทาไม  - ทินเนอร 

- สี  - แปรงทาสี  - ปูนซีเมนต 

- ปูนขาว  - ทราย  - สังกะสี 

- อิฐหรือซีเมนตบล็อก  - กระเบ้ือง  - ตะปู 



- คอน  - คีม  - ชะแลง 

- จอบ  - เสียม  - สิ่ว 

- ขวาน  - สวาน  - เลื่อย 

- กบไสไม  - เหล็กเสน  - ทอนํ้าบาดาล 

- ทอตางๆ  - โถสวม  - อางลางมือ 

- ทอนํ้าและอุปกรณประปา  - ราวพาดผา  

- เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 

- แบตเตอรี่  - ยางนอก  - ยางใน 

- สายไมล  - เพลา  - ตลับลูกปน 

- นํ้ามันเบรก  - อานจักรยาน  - หัวเทียน 

- ไขควง  - นอตและสกร ู - เบาะรถยนต 

- กระจกมองขางรถยนต  - กันชนรถยนต  -หมอนํ้ารถยนต 

- ฟลมกรองแสง  - เข็มขัดนิรภัย 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 

- นํ้ามันดีเซล  - นํ้ามันกาด  - นํ้ามันเบนซิน 

- นํ้ามันเตา  - ถาน  - แกสหุงตม 

- นํ้ามันจารบี  - นํ้ามันเครื่อง 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

- แอลกอฮอล  - ออกซิเจน  - นํ้ายาตางๆ 

- เลือด  - สายยาง  - ลูกยาง 

- หลอดแกว  - เวชภัณฑ  - ฟลมเอกซเรย 

- ถุงมือ  - กระดาษกรอง  - จุกตางๆ 

- หลอดเอกซเรย  - ชุดเครื่องมือผาตัด  - ลวดเช่ือมเงิน 

- สําลี และผาพันแผล  - เคมีภัณฑ (รวมกํามะถัน กรด ดาง) 

- สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

วัสดุการเกษตร 

- พันธุพืช  - ปุย  - วัสดุเพาะชํา 

- พันธุสัตวปกและสัตวนํ้า  - นํ้าเช้ือพันธุสัตว  - อาหารสัตว 

- ผาใบหรือผาพลาสติก  - สารเคมีปองกันและกําจัดศตัรูพืชและสัตว 

- อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก 

 



วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

- กระดาษเขียนโปสเตอร  – พูกันและส ี   - ฟลม 

- ฟลมสไลด  - ภาพถายดาวเทียม 

- รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย 

- แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วิดีโอเทป, แผนซดีี) ที่บันทึกแลวและยังไมบันทึก 

วัสดุเครื่องแตงกาย 

- เครื่องแบบ  - เสื้อ กางเกง ผา  - รองเทา 

- เครื่องหมายยศและสังกัด  - เข็มขัด  - ผาผูกคอ 

- ถุงเทา  - หมวก 

- เครื่องแตงการชุดฝกโขน-ละคร 

วัสดุกีฬา 

- หวงยาง  – ลูกฟุตบอล - ลูกปงปอง 

- ไมตีปงปอง 

วัสดุคอมพิวเตอร 

- แผนกรองแสง  - กระดาษตอเน่ือง 

- สายเคเบิล  - เมาส (Mouse) 

- เมนบอรด (Main Board)  - เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 

- คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder)  - เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM 

- หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 

- ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 

- แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

- เครื่องอานขอมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

- พรินเตอรสวิตช่ิงบอกซ (Printer Switching Box) 

- แผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 

Disc) 

- เทปบันทึกขอมูล (Real Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

- แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card เปนตน 

- เครื่องอานและบันทึกขอมลูแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน 

 

 

 



สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใชงาน 1 ปขึ้นไป ราคาตอหนวย ไมเกิน 5,000 บาท ให 

จัดเปนวัสดุ 

วัสดุสาํนักงาน 

- เครื่องตัดโฟม  - เครื่องตัดกระดาษ  - เครื่องเย็บกระดาษ 

- กุญแจ  - ภาพเขียน, แผนที ่ - เครื่องดับเพลิง 

- พระบรมฉายาลักษณ  - แผงปดประกาศ  - พรม (ตอผืน) 

- มูลี,่ มานปรับแสง (ตอผืน)  - กระเปา  - หีบเหล็กเก็บเงิน 

- พระพุทธรูป  - พระบรมรูปจําลอง 

- แผงกั้นหอง (Partition)  - นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

- เครื่องคํานวณเลข (Calculator) - กระดานดํารวมถึงกระดานไวทบอรด 

- แผนปายช่ือสํานักงานหรือหนวยงาน - แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

- ลําโพง  - ผังแสดงวงจรตางๆ  - ไมโครโฟน 

- แผงบังคับทางไฟ  - ไฟฉายสปอตไลท  - ขาต้ังไมโครโฟน 

- หัวแรงไฟฟา  - เครื่องวัดแรงดันไฟฟา  - เครื่องประจุไฟ 

- โคมไฟฟา พรอมขาหรือกาน  - เครื่องวัดความตานทานไฟฟา 

- มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  - เครื่องวัดกระแสไฟฟา 

- เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  - เครื่องสัญญาณเตือนภัย 

- เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  - สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ 

- หมอแปลงไฟฟา (Step-up, Step-down) 

- เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม 

วัสดุงานบานงานครัว 

- ถาด  - โองนํ้า  - ที่นอน 

- มีด  - กระโถน  - เตาไฟฟา 

- เตานํ้ามัน  - เตารีด  - เครื่องบดอาหาร 

- เครื่องตีไขไฟฟา  - เครื่องปงขนมปง  - กระทะไฟฟา 

- กระติกนํ้ารอน  - กระติกนํ้าแข็ง  - ถังแกส 

- หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 

- แมแรง  - กุญแจปากตาย  - กุญแจเลื่อน 

- คีมล็อค  - ล็อคเกียร  - ล็อคคลัตช 

- ล็อคพวงมาลัย  - สัญญาณไฟฉกุเฉิน 



วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

- ที่วางกรวยแกว  - กระบอกตวง  - เบาหลอม 

- หูฟง (Stethoscope)  - เปลหามคนไข  - คีมถอนฟน 

- เครื่องวัดนํ้าฝน  - ถังเก็บเช้ือเพลิง  - เครื่องน่ึง 

- เครื่องมือวิทยาศาสตรและการแพทย 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

- ขาต้ังกลอง  - ขาต้ังเขียนภาพ  - เครื่องกรอเทป 

- เลนสซูม  - กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร 

- กระเปาใสกลองถายรูป 

วัสดุการเกษตร 

- หนากากปองกันแกสพิษ  - สปริงเกลอร (Sprinkler) 

- จานพรวน  - ผานไถกระทะ 

- เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช  - จอบหมุน 

- เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ  - เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ 

- คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  - เครื่องดักแมลง 

- ตะแกรงรอนเบนโธส  - อวน (สําเร็จรูป) 

- กระชัง 

วัสดุสนาม 

- เต็นท  - ถุงนอน  - เข็มทิศ 

- เปล  - เตียงสนาม 

วัสดุการศึกษา 

- หุน  - แบบจําลองภูมิประเทศ  - เบาะยูโด 

- กระดานลื่นพลาสติก  - เบาะมวยปล้ํา  - เบาะยืดหยุน 

- สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก 

วัสดุสาํรวจ 

- เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  - เครื่องมือแกะสลัก  - บันไดอลูมิเนียม 

วัสดุอ่ืนๆ 

- มิเตอรนํ้า-ไฟ  - สมอเรือ  - ตะแกรงกันสวะ 

- หัวเช่ือมแกส  - หัววาลวปด-เปดแกส 

** ขอยกเวน  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ใหเบิกจาย

ในลักษณะคาวัสดุ 

 



ตัวอยางวัสดทุี่กระทรวงการคลงัไมอนุญาตใหเบิกจากเงินงบประมาณแผนดิน 

แฟมแขวน ปายช่ือ แลคซีน 

กระดาษ Post-it ที่คั่นหนังสอื กาว 2 หนา 

Label คาแถบดัชนี ที่กั้นหนังสือ 

คาดอกไมสด นม ชา กาแฟ คานํ้าด่ืม 

ฟลมกรองแสง ปกคํากลาวรายงาน 

กระจกบนโตะทํางาน ปากกาเนนตัวอักษร 

ปายพลาสติกผูเขารวมประชุม 

ฯลฯ 

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ขึ้นไป และมีราคา

หนวยหน่ึงหรือชุดหน่ึงเกิน 5,000 บาท หรือ 

1.2 สิ่งของตามตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑ 

2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการประกอบ ดัดแปลง หรือตอเติมสิ่งของตามขอ 1 เพ่ือใหมีสภาพหรือ

ประสิทธิภาพดีขึ้น คาใชจายตามวรรคแรกใหหมายความรวมถึงคาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาเพ่ือดําเนินการ

เอง 

3. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง 

ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาครุภัณฑ 

ตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑโดยสภาพ 

ครุภัณฑสาํนักงาน 

1. โตะ 2. โตะทํางาน 

3. โตะพิมพดีด 4. โตะประชุม 

5. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 6. โตะวางเครื่องพิมพ 

7. โตะเขียนแบบ 8. โตะอเนกประสงค 

9. โตะอาหาร 10. โตะหมูบูชา 

11. ชุดรับแขก 12. เกาอ้ี 

13. เกาอ้ีทํางาน 14. เกาอ้ีฟงคําบรรยาย 

15. เกาอ้ีเขียนแบบ 16. เกาอ้ีสําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร 

17. เกาอ้ีผูมาติดตอ 18. ช้ันวางเอกสาร 

19. ตู 20. ตูไม 

21. ตูเหล็ก 22. ตูดรรชนี 

23. ตูเก็บแผนที่ 24. ตูนิรภัย 

25. ตูเก็บแบบฟอรม 26. ตูเสื้อผา 



27. ตูล็อกเกอร 28. ตูติดประกาศ 

29. ตูโชว 30. ตูเก็บเอกสาร 

31. เครื่องโทรศัพท รวมถึง เครื่องโทรศัพทภายใน (Intercom) 32. เครื่องพิมพดีด   

33. เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร (Facsimile) 34. เครื่องถายเอกสาร 

35. เครื่องอัดสําเนา 36. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

37. เครื่องทําลายเอกสาร 38. เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 

39. เครื่องบันทึกเงินสด 40. เครื่องปรับอากาศ 

41. พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ 42. เครื่องดูดฝุน 

43. รถเข็น 44. ถังเก็บนํ้า 

45. เครื่องปรุกระดาษไข 46. เคานเตอร 

47. แทนอานหนังสือ 48. ที่วางหนังสือพิมพ 

49. เครื่องขัดพ้ืน 50. เครื่องชุมสายโทรศัพท 

51. ตูโทรศัพทหรือตูสาขาโทรศัพท 52. เครื่องโทรพิมพ 

53. เครื่องนับเหรียญ 54. เครื่องนับธนบัตร 

55. เครื่องฟอกอากาศ 56. วิทยุติดตามตัว 

ครุภัณฑการศกึษา  

1. จักรธรรมดา 2. จักรทําลวดลาย 

3. จักรพันริม 4. จักรอุตสาหกรรม 

5. โตะนักเรียน 6. เครื่องเขียนตัวอักษร 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

1. รถยนตน่ัง 2. รถยนตโดยสาร 

3. รถยกของ 4. รถปนจั่น 

5. รถบรรทุก 6. รถลากเครื่องบิน 

7. รถเทรลเลอร 8. รถดับเพลิง 

9. รถจักรยานยนต 10. รถจักรยาน* 

11. เรือยนต 12. เรือบด 

13. เรือติดทาย 14. เรือเร็ว 

15. เรือพวง 16. เครื่องบิน 

17. แมแรงยกอากาศยาน 18. รถกระบะเททาย 

19. รถบรรทุกนํ้า 20. รถบรรทุกนํ้ามัน 

21. รถบรรทุกขยะ 22. เครื่องยนต 

23. ลิฟต  



ครุภัณฑการเกษตร 

1. ปศุสัตว (ชาง มา วัว ควาย) 2. รถไถ 

3. รถฟารมแทรคเตอร 4. เครื่องพนยา  

5. เครื่องเก็บเกี่ยวขาวโพด ขาวฟาง 6. เครื่องตัดวัชพืช 

7. เครื่องหวานปุย 8. เครื่องยกรอง 

9. เครื่องนวดธัญพืช 10. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ 

11. เครื่องนับเมล็ดพืช 12. ตูเก็บเมล็ดพันธุ 

13. เครื่องรดนํ้า 14. เครื่องสีขาวโพด 

15. เครื่องสีฝด 16. เครื่องเกลี่ยหญา 

17. เครื่องคราดหญา 18. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว 

19. เครื่องสูบนํ้า 20. เครื่องขยายเกล็ดปลา 

21. เครื่องช่ัง 22. เครื่องนวดธัญพืช 

23. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ 24. เครื่องนับเมล็ดพืช 

25. ตูเก็บเมล็ดพันธุ 26. เครื่องรดนํ้า 

27. เครื่องสีขาวโพด 28. เครื่องสีฝด 

29. เครื่องเกลี่ยหญา 30. เครื่องคราดหญา 

31. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว 32. เครื่องสูบนํ้า 

33. เครื่องขยายเกล็ดปลา 34. เครื่องช่ัง 

ครุภัณฑกอสราง 

1. เครื่องกระทุงดิน หรือแอลฟลท 2. เครื่องกลึง 

3. เครื่องเจาะหิน 4. เครื่องเจาะเหล็ก 

5. สวานเจาะแผนเหล็ก 6. เครื่องเช่ือมโลหะ 

7. เครื่องพนสี 8. เครื่องผสมยางแอสฟลท 

9. เครื่องผสมคอนกรีต 10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต 

11. เครื่องสั่นคอนกรีต 12. เครื่องตบดิน 

13. เครื่องมือทดลองความลาดเท 14. เครื่องมือไสไมไฟฟา 

15. เลี่อยไฟฟา 16. รอกแมแรง 

17. รถเตาตมยาง 18. รถพนยาง 

19. รถตักดิน 20. รถบด 

21. รถบดลอเหล็ก 22. รถบดลอเหล็กเรียบ 

23. รถบดตีนแกะ 24. รถบดอัดขยะ 

25. รถตักลอยาง 26. รถเข็ม 



27. รถเกรเดอร 28. รถขุดตีนตะขาบ 

29. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 30. รถอัดฉีด 

31. รถเกลี่ยดิน 32. รถตักหนาขุดหลัง 

33. รถกวาดถนน 34. เครื่องโมหิน 

35. เครื่องตอกเข็ม 36. เครื่องตีเสน 

37. เครื่องอัดจารบี 38. เครื่องอัดลม 

39. เครื่องตัดกระเบ้ือง  

ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

1. เครื่องกําเนิดไฟฟา 2. หมอแปลงไฟฟา (Transformer) 

3. เครื่องขยายเสียง 4. เครื่องบันทึกเสียง 

5. เครื่องเลนแผนเสียง 6. เครื่องรับวิทยุ 

7. เครื่องสงวิทยุ 8. เครื่องรับโทรทัศน 

9. เครื่องสงโทรทัศน 10. เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทย ุ

11. เครื่องอัดสําเนาเทป 12. เครื่องถอดเทป 

13. วิทยุ-เทป 14. เครื่องเลนซีดี (Compact Disc) 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

1. กลองถายรูป 2. กลองถายภาพยนตร 

3. กลองถายวีดีโอ 4. เครื่องอัดและขยายภาพ 

5. เครื่องฉายภาพยนตร 6. เครื่องฉายสไลด 

7. เครื่องวีดีโอ 8. เครื่องฉายภาพทึบแสง 

9. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 10. เครื่องเทปซิงโครไนต 

11. ไฟแวบ 12. จอรับภาพ 

13. เครื่องลางฟลม 14. โตะตัดตอฟลมภาพยนตร 

15. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอ 16. เครื่องตัดตอภาพ 

17. โคมไฟถายภาพและวีดีโอ 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 

1. เตียงเฟาวเลอร 2. เตียงตรวจโรค 

3. เตียงตรวจภายใน 4. เตียงเด็ก 

5. เตียงทําคลอด 6. รถเข็นชนิดน่ัง 

7. รถเข็นชนิดนอน 8. รถเข็นทําแผล 

9. รถเข็นถาดแจกยา 10. รถเข็นอาหาร 

11. รถเข็นผาเปอน 12. หมอตมเครื่องมือไฟฟา 



13. ตูอบเด็ก 14. ยูนิตทําฟน 

15. ตูสองดูฟลมเอกซเรย 16. กลองจุลทรรศน 

17. กลองดูดาว 18. เครื่องชวยความสวางของกลองจุลทรรศน 

19. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 20. เครื่องดูดอากาศ 

21. เครื่องทดสอบความถวงจําเพาะของของเหลว 22. เครื่องมือเทียบสีเคม ี

23. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถาย 24. เครื่องจายแกสคลอรีน 

25. เครื่องเปาลม 26. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟา 

27. เครื่องมือเติมนํ้ายา 28. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท 

29. เครื่องจับความเร็ว 30. เครื่องวัดกําลังอัด 

31. เครื่องวัดความถี่ 32. เครื่องวัดความสูง 

33. เครื่องวัดอุหภูมิโลหะเหลว 34. เครื่องอัดลมขับดวยเครื่องยนต 

35. เครื่องกรองแสง 36. เครื่องวัดแสง 

37. เครื่องทดสอบแสงสวาง 38. เครื่องวัดรังสี 

39. เครื่องวัดพลังแสงแดด 40. เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer) 

41. เครื่องแปลงสภาพนํ้ากระดางใหเปนนํ้าออน 42. เครื่องตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

43. เครื่องกลั่นนํ้า 44. เครื่องวัดอุณหภูมินํ้า 

45. เครื่องวัดความเปนกด 46. เครื่องระเหยของเหลว 

47. เครื่องมือวิเคราะหดวยเปลวไฟ 48. เครื่องวิเคราะหแยกขนาดของเม็ดดิน 

49. เครื่องวัดความช้ืนในดิน 50. เครื่องกวนดวยแมเหล็ก 

51. ตูทํานํ้าแข็ง 52. หมอตมเครื่องมือ 

53. หมอเก็บอากาศ 54. เตาแอลกอฮอล 

55. โซเดียมแลมพ 56. เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ 

57. เครื่องขบน่ิว 58. เครื่องตักตะกอน 

59. เครื่องวัดตะกอน 60. เครื่องจี้จมูก 

61. เครื่องจี้คอ 62. เครื่องดูดเสมหะ 

63. เครื่องดูดเลือดและหนอง 64. เครื่องเจาะกระดูก 

65. เครื่องเจาะไข 66. เครื่องอุนสไลด 

67. เครื่องตรวจหาเน้ือเยื่อมะเร็ง 68. เครื่องกรอฟน 

69. เครื่องอบแอมโมเนีย 70. เครองใหออกซิเจน 

71. เครื่องเอกซเรย 72. เครื่องดูฟลมเอกซเรย 

73. เครื่องลางฟลมเอกซเรย 74. ฉากกันแสงเอกซเรย 

75. เครื่องชวยหายใจ 76. เครื่องตรวจหัวใจ 



77. เครื่องตรวจไขมัน 78. เครื่องตรวจตา 

79. เครื่องตรวจเม็ดเลือด 80. เครื่องใหยาสลบ 

81. เครื่องลางเข็มฉีดยา 82. เครื่องวัดประสาท 

83. เครื่องวัดความดันโลหิต 84. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา 

85. โคมไฟผาตัด 86. เครื่องมือชวยคลอด 

87. เครื่องกรองเช่ือไวรัส (Filtering Apparatus) 88. เครื่องมือสําหรับบดอาหารของเช้ือแบคทีเรีย 

89. เครื่องปนและผสมอุดฟน  

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

1. เครื่องกรองนํ้า 2. เครื่องดูดควัน 

3. เครื่องตัดหญา 4. ตูเย็น ตูแชอาหาร 

5. เครื่องซักผา 6. เครื่องอบผา 

7. เครื่องลางชาม 8. เครื่องทํานํ้าเย็น 

9. เตาอบ 10. เตาแก็ส 

11. เตียง 12. ผามานพรอมอุปกรณ 

ครุภัณฑโรงงาน  

1. เครื่องพิมพลายบนแกว 2. แทนพิมพ 

3. เครื่องพิมพแบบ 4. เครื่องทําเหรียญกษาปณ 

5. เครื่องตีตราและอัดแบบ 6. เครื่องปมตราดุน 

7. เครื่องเขียนโลหะดวยไฟฟา 8. เครื่องเช่ือมโลหะ 

9. เครื่องชุบผิวโลหะ 10. เตาเคลือบโลหะ 

11. เตาหลอมโลหะ 12. เตาอบ 

13. ตูอบเครื่องรัก 14. เครื่องเจียระไน 

15. เครื่องทอผา 16. เครื่องดัดโลหะ 

17. เครื่องปมและตัดโลหะ 18. เครื่องตัดเหล็ก 

19. เครื่องพับและมวนเหล็ก 20. เครื่องจักรกล 

21. เครื่องจักรไอนํ้า 22. เครื่องลางทําความสะอาดเครื่องยนต 

23. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต 24. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 

25. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น 26. เครื่องสําหรับดูดบูชและลูกปน 

27. เครื่องตรวจทุนไดนาโม 28. เครื่องดูดลม 

29. แทนกลึง 30. เครื่องควาน 

31. เครื่องทําเกลียว 32. เครื่องทําเฟอง 

33. เครื่องดูดเฟอง 34. เครื่องถอดและตอโซ 



35. เครื่องปรับความถี่และกาํลังดัน 36. ทั่งระดับเหล็ก 

37. เครื่องกลั่น 38. เครื่องกวาน 

39. เครื่องโมหิน 40. เครื่องยอยหิน 

41. ตะแกรงคัดแร 42. เครื่องอัดจารบี 

43. เครื่องปมนํ้ามันไฟฟา 44. เครื่องหยอดนํ้ามัน (Line Oiler) 

45. มอเตอรหินเจีย 46. เครื่องเจียหรือตัด 

47. เครื่องขัดกระดาษทราย 48. เลื่อยวงเดือนไฟฟา 

49. เลื่อยฉลุไฟฟา 50. เครื่องลอกบัว 

51. เครื่องเปาลม 52. ไขควงไฟฟา 

53. กบไฟฟา 54. สวานไฟฟา 

55. แมแรงตะเฆ  

ครุภัณฑกีฬา 

1. แทรมโปลิน 2. บอกซสแตนด 

3. โตะเทเบิลเทนนิส 4. จักรยานออกกําลังกาย 

5. เหล็กยกนํ้าหนักเปนชุด 6. บารคู 

7. บารตางระดับ 8. มาหู 

9. มาขวาง 

ครุภัณฑสาํรวจ 

1. กลองสองทางไกล 2. เครื่องเจาะสํารวจ 

3. กลองระดับ 4. กลองวัดมุม 

5. โซลาน 6. ไมสตาฟฟ 

7. เทปวันระยะ  

ครุภัณฑอาวุธ 

1. ปน 2. ปนลูกซอง 

3. ปนพก 

ครุภัณฑดนตรแีละนาฏศิลป 

1. ปคาลิเน็ท 2. แตรทรัมเปท 

3. แตรทรัมโบน 4. แตรบาริโทน 

5. แตรยูฟอรเนียม 6. แตรบาสซูน 

7. แซกโซโฟน 8. ไวโอลิน 

9. วิโอลา 10. เซลโล 

11. เบส 12. เปยโน 



13. ออรแกนไฟฟา 14. ระนาด 

15. ฆองวง 16. ขิม 

17. ศีรษะโขนละคร 18. เครื่องแตงกายชุดแสดงโขน-ละคร 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. มอนิเตอร (Monitor) 

2. เครื่องพิมพ (Printer) แบบตาง ๆ เชน Dot Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer, Ink Jet 

เปนตน 

3. พล็อตเตอร (Plotter) 4. เครื่องแปลงรหัสสญัญาณ (Modem) 

5. เครื่องถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอรขึ้นจอภาพ (Projector) 

6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ 7. สแกนเนอร (Scanner) 

8. ดิจิไทเซอร (Digitizer) 9. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) 

10. เครื่องแยกกระดาษ 11. เครื่องปอนกระดาษ 

12. โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรทีม่ีราคาหนวยหน่ึงเกิน 20,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสําคัญรับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่างใบเสรจ็รับเงิน แบบสมบูรณ์ในฉบับเดียว) 
 
 
 

 
 
 

ชื่อ-ท่ีอยู่ ผู้ขาย 

จํานวนเงินตัวเลข ตัวอักษร 

เลขท่ีเอกสาร  
วันท่ีซ้ือสินค้า 

รายละเอียดสินค้า 

ระบุคําว่า 
“ใบเสร็จรับเงิน” ชื่อ-ท่ีอยู่ ผู้ซ้ือ 

ลงชื่อผู้รับเงิน 



(ตัวอย่างใบเสรจ็รับเงิน แบบไม่ระบุรายการสนิค้าไว้ในใบเสรจ็)  
 
 
 

 

ชื่อ-ท่ีอยู่ ผู้ขาย 
ระบุคําว่า 

“ใบเสร็จรับเงิน” 

เลขท่ี เล่มท่ี 
ของใบเสร็จ 

วันท่ี 

ชื่อ-ท่ีอยู่ ผู้ซ้ือ 

จํานวนเงิน ตัวเลข
และตัวอักษร 

ลงชื่อผู้รับเงิน 



 
 
 
 
 
 
 

 ระบุรายละเอียดสินค้า 



(ตัวอย่างใบเสรจ็รับเงิน แบบออกเป็นชุด)  
 
 
 

 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย 
ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขาย 

จํานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร 





 
 
 
 



(ตัวอย่างบิลเงินสด) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อผู้รับเงิน 

ลงชื่อผู้รับเงิน 

ลงชื่อผู้รับเงิน ลงชื่อผู้รับเงิน 

ลงชื่อผู้รับเงิน 

ลงชื่อผู้รับเงิน 

ลงชื่อผู้รับเงิน 



(ตัวอย่างใบสําคัญรับเงิน) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างโปสเตอร์ 
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แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)

187.097

248.387

429.032

503.226

550

753.226

1019.355

948.387

872.581

1154.839

1014.516

979.032



Duty Factor (Off time)

		

				Duty Factor VS. MRR (Vary off time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				On time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)				Off time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)

				2		92.59%		0.100				2		92.59%		0.306

				12		67.57%		0.123				12		67.57%		0.389

				25		50%		0.144				25		50%		0.472

				50		33.33%		0.155				50		33.33%		0.605

				200		11.11%		0.166				200		11.11%		0.724

				1600		1.54%		0.133				1600		1.54%		0.646

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)				Off time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)

				2		92.59%		0.102				2		92.59%		0.301

				12		67.57%		0.125				12		67.57%		0.358

				25		50%		0.136				25		50%		0.455

				50		33.33%		0.152				50		33.33%		0.578

				200		11.11%		0.162				200		11.11%		0.716

				1600		1.54%		0.127				1600		1.54%		0.642

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)				Off time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)

				2		92.59%		0.101				2		92.59%		0.273

				12		67.57%		0.124				12		67.57%		0.350

				25		50%		0.141				25		50%		0.445

				50		33.33%		0.138				50		33.33%		0.566

				200		11.11%		0.154				200		11.11%		0.700

				1600		1.54%		0.136				1600		1.54%		0.622

				Duty Factor VS. EWR (Vary off time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				On time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %

				2		92.59%						2		92.59%

				12		67.57%						12		67.57%

				25		50%						25		50%

				50		33.33%						50		33.33%

				200		11.11%						200		11.11%

				1600		1.54%						1600		1.54%

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %

				2		92.59%						2		92.59%

				12		67.57%						12		67.57%

				25		50%						25		50%

				50		33.33%						50		33.33%

				200		11.11%						200		11.11%

				1600		1.54%						1600		1.54%

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %

				2		92.59%						2		92.59%

				12		67.57%						12		67.57%

				25		50%						25		50%

				50		33.33%						50		33.33%

				200		11.11%						200		11.11%

				1600		1.54%						1600		1.54%

				Duty Factor VS. Cr.S.Dn (Vary off time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				On time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Off time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				2		92.59%		1385.484				2		92.59%		945.161

				12		67.57%		835.484				12		67.57%		598.387

				25		50%		735.484				25		50%		398.387

				50		33.33%		706.452				50		33.33%		164.516

				200		11.11%		500.000				200		11.11%		83.871

				1600		1.54%		79.032				1600		1.54%		80.645

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Off time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				2		92.59%		858.065				2		92.59%		903.226

				12		67.57%		1166.129				12		67.57%		1079.032

				25		50%		688.710				25		50%		479.032

				50		33.33%		898.387				50		33.33%		287.097

				200		11.11%		717.742				200		11.11%		188.710

				1600		1.54%		101.613				1600		1.54%		125.806

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Off time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				2		92.59%		1153.226				2		92.59%		1009.677

				12		67.57%		867.742				12		67.57%		1125.807

				25		50%		995.161				25		50%		861.290

				50		33.33%		708.065				50		33.33%		529.032

				200		11.11%		329.032				200		11.11%		638.710

				1600		1.54%		646.774				1600		1.54%		383.871

				Duty Factor VS. Roughness (Vary off time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				On time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness

				2		92.59%						2		92.59%

				12		67.57%						12		67.57%

				25		50%						25		50%

				50		33.33%						50		33.33%

				200		11.11%						200		11.11%

				1600		1.54%						1600		1.54%

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness

				2		92.59%						2		92.59%

				12		67.57%						12		67.57%

				25		50%						25		50%

				50		33.33%						50		33.33%

				200		11.11%						200		11.11%

				1600		1.54%						1600		1.54%

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness

				2		92.59%						2		92.59%

				12		67.57%						12		67.57%

				25		50%						25		50%

				50		33.33%						50		33.33%

				200		11.11%						200		11.11%

				1600		1.54%						1600		1.54%





Duty Factor (Off time)

		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



Duty Factor (On time)

		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

MRR (mm3/min)



Voltage

		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



Current

		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



Taguchi

		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (ไมโครเมตร/0.05 ตร.มม.)



Miscellaneous

		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

MRR (mm3/min)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

MRR (mm3/min)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		

				Duty Factor VS. MRR (Vary on time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				Off time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				On time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)				On time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)

				200		88.89%		0.084				200		88.89%		0.353

				50		66.67%		0.089				50		66.67%		0.370

				25		50%		0.108				25		50%		0.409

				12		32.43%		0.096				12		32.43%		0.461

				2		7.41%		0.097				2		7.41%		0.507

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				On time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)				On time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)

				200		88.89%		0.086				200		88.89%		0.326

				50		66.67%		0.087				50		66.67%		0.357

				25		50%		0.089				25		50%		0.405

				12		32.43%		0.094				12		32.43%		0.424

				2		7.41%		0.100				2		7.41%		0.452

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				On time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)				On time (µs)		Duty Fator		MRR (mm3/min)

				200		88.89%		0				200		88.89%		0.343

				50		66.67%		0.097				50		66.67%		0.353

				25		50%		0.101				25		50%		0.384

				12		32.43%		0.093				12		32.43%		0.387

				2		7.41%		0.093				2		7.41%		0.402

				Duty Factor VS. EWR (Vary on time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				On time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %

				200		88.89%						200		88.89%

				50		66.67%						50		66.67%

				25		50%						25		50%

				12		32.43%						12		32.43%

				2		7.41%						2		7.41%

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %

				200		88.89%						200		88.89%

				50		66.67%						50		66.67%

				25		50%						25		50%

				12		32.43%						12		32.43%

				2		7.41%						2		7.41%

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %				Off time (µs)		Duty Fator		EWR %

				200		88.89%						200		88.89%

				50		66.67%						50		66.67%

				25		50%						25		50%

				12		32.43%						12		32.43%

				2		7.41%						2		7.41%

				Duty Factor VS. Cr.S.Dn (Vary on time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				Off time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				On time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				On time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				200		88.89%		1061.290				200		88.89%		1108.065

				50		66.67%		929.032				50		66.67%		429.032

				25		50%		590.323				25		50%		224.194

				12		32.43%		587.097				12		32.43%		203.226

				2		7.41%		388.710				2		7.41%		356.452

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				On time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				On time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				200		88.89%		1448.387				200		88.89%		1466.129

				50		66.67%		1179.032				50		66.67%		598.387

				25		50%		982.258				25		50%		248.387

				12		32.43%		922.581				12		32.43%		296.774

				2		7.41%		856.452				2		7.41%		198.387

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				On time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				On time (µs)		Duty Fator		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				200		88.89%						200		88.89%		1154.839

				50		66.67%		761.290				50		66.67%		1075.807

				25		50%		645.161				25		50%		840.323

				12		32.43%		675.807				12		32.43%		954.839

				2		7.41%		400.000				2		7.41%		877.419

				Duty Factor VS. Roughness (Vary on time)

				Workpiece : 90WC-10Co

				Current (A)		6

				On time (µs)		25

				Voltage (V)		90

				Polarity		+ / -

				Electrode : Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness

				200		88.89%						200		88.89%

				50		66.67%						50		66.67%

				25		50%						25		50%

				12		32.43%						12		32.43%

				2		7.41%						2		7.41%

				Electrode : Copper-Graphite

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness

				200		88.89%						200		88.89%

				50		66.67%						50		66.67%

				25		50%						25		50%

				12		32.43%						12		32.43%

				2		7.41%						2		7.41%

				Electrode : Copper-Tungsten

				+								-

				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness				Off time (µs)		Duty Fator		Roughness

				200		88.89%						200		88.89%

				50		66.67%						50		66.67%

				25		50%						25		50%

				12		32.43%						12		32.43%

				2		7.41%						2		7.41%



* ไม่สามารถ ทดลองได้จนเสร็จ, Condition ไม่เอื้อต่อการสปาร์ค



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



* ไม่สามารถ ทดลองได้จนเสร็จ, Condition ไม่เอื้อต่อการสปาร์ค

Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

MRR (mm3/min)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (ไมโครเมตร/0.05 ตร.มม.)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่  (µm/0.05 mm2)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

MRR (mm3/min)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

MRR (mm3/min)



		



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่  (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		

				Voltage VS. MRR

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Current (A)		12

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Voltage (V)		MRR (mm3/min)				Voltage (V)		MRR (mm3/min)

				90		0.174				90		2.004

				250		0.157				250		2.055

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Voltage (V)		MRR (mm3/min)				Voltage (V)		MRR (mm3/min)

				90		0.181				90		1.751

				250		0.206				250		1.596

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Voltage (V)		MRR (mm3/min)				Voltage (V)		MRR (mm3/min)

				90		0.203				90		0.513

				250		0.208				250		0.530

				Voltage VS. EWR

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Current (A)		12

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Voltage (V)		EWR %				Voltage (V)		EWR (%)

				90		79.066%				90		88.570%

				250		108.062%				250		113.034%

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Voltage (V)		EWR %				Voltage (V)		EWR (%)

				90		209.293%				90		73.916%

				250		192.230%				250		76.814%

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Voltage (V)		EWR %				Voltage (V)		EWR (%)

				90		62.942%				90		21.044%

				250		63.971%				250		21.208%

				Voltage VS. Cr.S.Dn

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Current (A)		12

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Voltage (V)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Voltage (V)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				90						90		447.000

				250						250		511.290

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Voltage (V)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Voltage (V)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				90						90		582.258

				250						250		603.226

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Voltage (V)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Voltage (V)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				90						90		711.290

				250						250		1056.452

				Voltage VS. Roughtness

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Current (A)		12

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Voltage (V)		Roughness				Voltage (V)		Roughness

				90						90

				250						250

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Voltage (V)		Roughness				Voltage (V)		Roughness

				90						90

				250						250

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Voltage (V)		Roughness				Voltage (V)		Roughness

				90						90

				250						250





		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ค่าความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

MRR (mm3/min)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

EWR (%)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ค่าความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

MRR (mm3/min)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

EWR (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

MRR (mm3/min)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

EWR (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Open-circuit voltage (V)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ความต่างศักย์วงจรเปิด (โวลต์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		

				Current VS. MRR

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Voltage (V)		90

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Current (A)		MRR (mm3/min)				Current (A)		MRR (mm3/min)

				6		0.094				6		0.725

				12		0.173				12		1.679

				25		0.334				25		3.000

				50		0.617				50		3.767

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Current (A)		MRR (mm3/min)				Current (A)		MRR (mm3/min)

				6		0.075				6		0.636

				12		0.167				12		1.916

				25		0.329				25		2.434

				50		0.577				50		2.989

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Current (A)		MRR (mm3/min)				Current (A)		MRR (mm3/min)

				6		0.108				6		0.171

				12		0.208				12		0.505

				25		0.669				25		1.270

				50		1.779				50		2.233

				Current VS. EWR

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Voltage (V)		90

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Current (A)		EWR %				Current (A)		EWR %

				6		116.862%				6		139.187%

				12		114.620%				12		129.032%

				25		108.051%				25		118.676%

				50		53.306%				50		93.341%

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Current (A)		EWR %				Current (A)		EWR %

				6		198.774%				6		90.451%

				12		195.867%				12		73.924%

				25		182.439%				25		57.673%

				50		124.349%				50		46.601%

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Current (A)		EWR %				Current (A)		EWR %

				6		61.187%				6		17.457%

				12		60.768%				12		18.881%

				25		45.651%				25		20.042%

				50		40.521%				50		23.178%

				Current VS. Cr.S.Dn

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Voltage (V)		90

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Current (A)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Current (A)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				6						6		187.097

				12						12		503.226

				25				*		25		1019.355

				50				*		50		1154.839

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Current (A)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Current (A)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				6						6		248.387

				12						12		550

				25						25		948.387

				50						50		1014.516

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Current (A)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)				Current (A)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

				6						6		429.032

				12						12		753.226

				25				*		25		872.581

				50				*		50		979.032

				Current VS. Roughness

				Workpiece : 90WC-10Co

				On time (µs)		25

				Off time (µs)		200

				Voltage (V)		90

				Polarity		-

				Electrode : Graphite

				+						-

				Current (A)		Roughness				Current (A)		Roughness (µm)

				6						6		1.11

				12						12		1.32

				25						25		1.4

				50						50		1.46

				Electrode : Copper-Graphite

				+						-

				Current (A)		Roughness				Current (A)		Roughness (µm)

				6						6		0.95

				12						12		1.23

				25						25		1.29

				50						50		1.32

				Electrode : Copper-Tungsten

				+						-

				Current (A)		Roughness				Current (A)		Roughness (µm)

				6						6		0.73

				12						12		0.94

				25						25		1.12

				50						50		1.21





		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

อัตราการแปรรูปชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

อัตราการแปรรูปชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

MRR (mm3/min)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

EWR (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

Roughness (µm)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความหยาบผิว (µm)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความหยาบผิว (µm)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

MRR (mm3/min)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

Roughtness (µm)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

EWR (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

MRR (mm3/min)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

EWR (%)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current  (A)

Roughness (µm)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

อัตราการแปรรูปชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความหยาบผิว (µm)



		



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์)

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		

				Taguchi Experiment

				Workpiece : 90WC-10Co

				Electrode : Graphite

				Polarity		-

				Machining parameter and their Level

				Symbol		Parameters		Unit		Level 1		Level 2

				I		Current		A		1.5		75

				T-off *		Off-Time		µs		2		1600

				V		Voltage		V		90		250

				Experiment layout using L8 orthogonal array

				Experiment Number		Machining Parameter Level

						Current				Off-Time				Voltage

						Level		Value (A)		Level		Value (µs)		Level		Value (V)

				1		1		1.5		1		2		1		90

				2		1		1.5		1		2		2		250

				3		1		1.5		2		1600		1		90

				4		1		1.5		2		1600		2		250

				5		2		75		1		2		1		90

				6		2		75		1		2		2		250

				7		2		75		2		1600		1		90

				8		2		75		2		1600		2		250

				Experiment results

				Experiment Number		MRR (mm3/min)		EWR (%)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)		Roughtness (Ra)

				1		0.163		401.217%		166.129

				2		0.171		470.217%		298.387

				3		0.045		71.314%		124.194

				4		0.052		73.604%		720.968

				5		1.662		3.722%		1687.097

				6		2.21		4.546%		1759.677

				7		3.804		39.961%		438.71

				8		4.882		41.850%		767.742

				Overall mean of MRR

				MRR		Level 1		Level 2

				(mm3/min)		1.623625		1.623625

				Overall mean of EWR

				EWR		Level 1		Level 2

				(%)		138.30%		138.30%

				Overall mean of Cr.S.Dn

				Cr.S.Dn		Level 1		Level 2

				(µm/0.05 mm2)		745.363		745.363				5962.904

				Overall mean of Roughtness

				Cr.S.Dn		Level 1		Level 2

				(µm/0.05 mm2)		0.00		0.00

				Main effect and their difference on MRR

				Parameters		Level 1		Level 2		Difference

						(L1)		(L2)		(L2-L1)

				Current		0.10775		3.1395		3.03175

				Off-Time		1.0515		2.19575		1.14425

				Voltage		1.4185		1.82875		0.41025

				Main effect and their difference on EWR

				Parameters		Level 1		Level 2		Difference

						(L1)		(L2)		(L2-L1)

				Current		254.09%		22.52%		-231.57%

				Off-Time		219.93%		56.68%		-163.24%

				Voltage		129.05%		147.55%		18.50%

				Main effect and their difference on Cr.S.Dn

				Parameters		Level 1		Level 2		Difference

						(L1)		(L2)		(L2-L1)

				Current		327.420		1163.307		835.887

				Off-Time		977.823		512.904		-464.919

				Voltage		604.033		886.694		282.661

				Main effect and their difference on Roughtness

				Parameters		Level 1		Level 2		Difference

						(L1)		(L2)		(L2-L1)

				Current		0.00		0.00		0.00

				Off-Time		0.00		0.00		0.00

				Voltage		0.00		0.00		0.00

				Intermediate level of parameters (No Use)

				Symbol		Parameters		Unit		Value

				I		Current		A		12

				T-on		On-time		µs		25

				T-off		Off-Time		µs		25

				V		Voltage		V		90

						Polarity				-

				Experiment results of Intermediate level (No Use)

				Experiment Number		MRR (mm3/min)		EWR (%)		Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)		Roughtness (Ra)

				1		0.587		134.39%		558.065		0.43
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Main effects

Average
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ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของกระแสไฟฟ้า

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของเวลาปิด

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของความต่างศักย์

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของกระแสไฟฟ้า

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของเวลาปิด

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของความต่างศักย์

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่ากระแสไฟฟ้า

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าเวลาปิด

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าความต่างศักย์

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (ลบ.มม./นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่ากระแสไฟฟ้า

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าเวลาปิด

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าความต่างศักย์

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด (%)



		



* หยาบจนไม่สามารถทำการวัดได้

Main effects

Average

Level of Current

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)

Main effects

Average

Level of Off-time

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Main effects

Average

Level of Voltage

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่ากระแสไฟฟ้า

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (ไมโครเมตร/0.05 ตร.มม.)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าเวลาปิด

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (ไมโครเมตร/0.05 ตร.มม.)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าความต่างศักย์

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (ไมโครเมตร/0.05 ตร.มม.)



		



MRR

EWR

Cr.S.Dn

ความหนาแน่นของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด

ความหนาแน่นของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด

ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของกระแสไฟฟ้า

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)

ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของเวลาปิด

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของความต่างศักย์

คความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



Main effects

Average

Level of Current

MRR (mm3/min)



		



Main effects

Average

Level of Off-time

MRR (mm3/min)



		



Main effects

Average

Level of Voltage

MRR (mm3/min)



		



Main effects

Average

Level of Current

EWR (%)



		



Main effects

Average

Level of Off-time

EWR (%)



		



Main effects

Average

Level of Voltage

EWR (%)



		



Main effects

Average

Level of Current

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Main effects

Average

Level of Off-time

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



Main effects

Average

Level of Voltage

Cr.S.Dn (µm/0.05 mm2)



		



ความหนาแน่นของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด

ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่ากระแสไฟฟ้า

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)

ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าเวลาปิด

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าความต่างศักย์

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่ากระแสไฟฟ้า

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าเวลาปิด

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าความต่างศักย์

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด



		



ความหนาแน่นของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน

อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด

ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่ากระแสไฟฟ้า

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)

ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าเวลาปิด

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของค่าความต่างศักย์

ความยาวรวมของรอยแตกร้าวขนาดเล็กต่อพื้นที่ (µm/0.05 mm2)



		

																																																																																																				Parameters		Level 1		Level 2		Difference

																																																																																																						(L1)		(L2)		(L2-L1)

																																																																																																				Current		1		3		2

																																																																																																				Off-Time		1.5		2.5		1

																																																																																																				Voltage		3		1		-2

																																																																																																				MRR		Level 1		Level 2

																																																																																																				(mm3/min)		2		2





		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259

		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333

		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Roughness (Ra)



		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259

		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333

		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความหยาบผิว (Ra)



		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259		0.9259

		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757		0.6757

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333		0.3333

		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111		0.1111

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความหยาบผิว (Ra)



		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889

		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243

		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741



Graphite (+)

Cu-Graphite (+)

Cu-W (+)

Graphite (-)

Cu-Graphite (-)

Cu-W (-)

Duty Factor (%)

Roughness (Ra)



		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889

		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243

		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความหยาบผิว (Ra)



		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889		0.8889

		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667		0.6667

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243		0.3243

		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741		0.0741



แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-แกรไฟต์ (+)

ทองแดง-ทังสเตน (+)

แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-แกรไฟต์ (-)

ทองแดง-ทังสเตน (-)

ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (%)

ความหยาบผิว (Ra)



		90		90		90

		250		250		250



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Voltage (V)

Roughtness (Ra)



		90		90		90

		250		250		250



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ค่าความต่างศักย์ (โวลต์)

ความหยาบผิว (Ra)



		90		90		90

		250		250		250



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

ค่าความต่างศักย์ (โวลต์)

ความหยาบผิว (Ra)



		6		6		6

		12		12		12

		25		25		25

		50		50		50



Graphite

Cu-Graphite

Cu-W

Current (A)

Roughness (Ra)

1.11

0.95

0.73

1.32

1.23

0.94

1.4

1.29

1.12

1.46

1.32

1.21



		6		6		6

		12		12		12

		25		25		25

		50		50		50



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสฟ้า  (แอมแปร์)

ความหยาบผิว (Ra)

1.11

0.95

0.73

1.32

1.23

0.94

1.4

1.29

1.12

1.46

1.32

1.21



		6		6		6

		12		12		12

		25		25		25

		50		50		50



แกรไฟต์

ทองแดง-แกรไฟต์

ทองแดง-ทังสเตน

กระแสฟ้า  (แอมแปร์)

ความหยาบผิว (Ra)

1.11

0.95

0.73

1.32

1.23

0.94

1.4

1.29

1.12

1.46

1.32

1.21



		6		6		6		6		6		6

		12		12		12		12		12		12

		25		25		25		25		25		25

		50		50		50		50		50		50



Graphite (+)

Graphite (-)

Copper-Graphite (+)

Copper-Graphite (-)

Copper-Tungsten (+)

Copper-Tungsten (-)

Current (A)

MRR (mm3/min)

0.094

0.725

0.075

0.636

0.108

0.171

0.173

1.679

0.167

1.916

0.208

0.505

0.334

3

0.329

2.434

0.669

1.27

0.617

3.767

0.577

2.989

1.779

2.233



		6		6		6		6		6		6

		12		12		12		12		12		12

		25		25		25		25		25		25

		50		50		50		50		50		50



Graphite (+)

Graphite (-)

Copper-Graphite (+)

Copper-Graphite (-)

Copper-Tungsten (+)

Copper-Tungsten (-)

Current (A)

EWR (%)

1.16862

1.39187

1.98774

0.90451

0.61187

0.17457

1.1462

1.29032

1.95867

0.73924

0.60768

0.18881

1.08051

1.18676

1.82439

0.57673

0.45651

0.20042

0.53306

0.93341

1.24349

0.46601

0.40521

0.23178



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของกระแสไฟฟ้า

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของเวลาปิด

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)



		



ผลกระทบหลัก

ค่าเฉลี่ย

ระดับของความต่างศักย์

อัตราการแปรรูปของชิ้นงาน (mm3/นาที)
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