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คํานํา
คูมือการเรียบเรียงเอกสารปริญญานิพนธ วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟาของนักเรียนนายเรือ ชั้นป
ที่ 5 เลมนี้ อางอิงมาจากเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง การเรียบเรียงเอกสารวิจัย (อทร. 8007) ซึ่ง
ผูเขียนไดพบวา อทร.8007 ของกองทัพเรือ ไดกําหนดกฎเกณฑของการเขียนเอกสารวิจัยเพื่อเปนแนวทาง
ในการเรียบเรียงเอกสารวิจัยโดยทั่ว ๆ ไปของกองทัพเรือ แตยังไมครอบคลุมถึงการเรียบเรียงเอกสาร
ปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เนื่องจากเอกสารปริญญานิพนธดังกลาว เปน
การค น คว า หาคํ าตอบในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เช น ต อ งมี ก ารเขี ย นสมการทาง
คณิตศาสตรดวยภาษากรีกโรมัน หรือ การแทรกภาพเขาไประหวางเนื้อความเพื่อความสะดวกของผูอาน
ทั้งนี้ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบันของโปรแกรมประยุกตที่ใชในการพิมพเอกสาร จึงสามารถใส ภาพ
ตาราง แผนภาพ หรือ แผนภูมิตาง ๆ แทรกเขาไปในเนื้อเรื่องได โดยที่ไมจําเปนตองมีการใชใบแทรกตาม
แบบกําหนดของ อทร. เปนตน
จากที่ไดกลาวยกตัวอยางมาในขางตน ดวยขอจํากัดของหลักเกณฑบางประการใน อทร.8007
และเพื่อไมใหผูใชเกิดความสับสน ผูเขียนจึงขอปรับแตงกฎเกณฑบางประการของ อทร.8007 ทั้งนี้ เพื่อใช
เปนแนวทางอางอิง ที่สอดคลองกับการเขียนปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือในปตอ ๆ ไป ซึ่งระเบียบ
และรูปแบบตาง ๆ ที่ถูกกําหนดขึ้น อาจสรางความยุงยากและเสียเวลาใหกับผูเรียบเรียง แตกฎเกณฑ
ดังกลาว เปนแตเพียงแนวทางที่จะควบคุมงานเขียนจํานวนมากใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ หัวใจสําคัญของการเขียนปริญญานิพนธ ยังคงอยูที่องคความรูที่ไดรับการ
ถายทอดจากจิตวิญญาณของผูเขียนไปสูผูอานเปนสําคัญ
สิ่ ง ที่ ขาพเจ าได ร วบรวมมาทั้งหมดนี้ หากทานใดพบขอ บกพรอ งที่เห็นสมควรแกไขปรับปรุง
เพื่อใหเอกสารเลมนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นนั้นมายังผูเขียนไดที่อีเมล หรือ
เฟสบุคส udomsak.rtn@gmail.com
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สวนประกอบของเนื้อหาในเอกสารปริญญานิพนธ
การเขียนเอกปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือสาขาวิศวกรรมไฟฟานั้น จะใชแนวทางการเขียน
อางอิงมาจาก อทร.8007 และปริญญานิพนธของมหาวิทยาลัยชั้นนํา โดยถูกนํามาปรับแตงใหมีโครงสรางที่
มีความเหมาะสมกั บยุ คสมัย ซึ่ ง เอกสารปริญ ญานิพ นธของนัก เรียนนายเรือ จะเปนแนววิท ยาศาสตร
ประกอบไปดวยเนื้อหาทั้งหมดจํานวน 5 บท ดังนี้
- บทที่ 1 บทนํา
- บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
- บทที่ 3 ขั้นตอนวิธีการจัดทําโครงงาน
- บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน
- บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
รายละเอียดของสวนประกอบในแตละบท มีดังนี้

บทที่ 1 บทนํา
บทนํา จะมีรายละเอียดประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1. ความเปนมา
เปนการกลาวอารัมภบท หรือ คํากลาวปรารภของผูเขียน กอนที่จะเริ่มเขาเรื่อง กลาวถึงที่มา-ที่
ไป มีปญหาอะไรเกิดขึ้น กลาวถึงสภาพปญหาที่พบในการทํางาน ในการฝก ที่ผานมาในชีวิตประจําวัน
หรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะทําโครงงานชิ้นนี้
2. ความสําคัญของปญหา
นําปญหามาวิเคราะหอยางรอบคอบ ระบุแนวความคิดพื้นฐาน ความสําคัญ หรือความจําเปนที่
ตองการทําในเรื่องนั้น ๆ อยางมีน้ําหนัก และควรจะมีการอางอิงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือถาเปน
การนําเอาแนวคิดหรือทฤษฎีของผูอื่นมาเสนอ ก็ตองระบุที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีเหลานั้นดวย เพื่อเปน
การใหเครดิตแกเจาของผลงาน โดยใหใชรูปแบบการอางอิงตามหลัก เกณฑที่กําหนด ซึ่ง ในการเขียน
เอกสารวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา รร.นร. จะใชก ารอางอิง ระบบตัวเลขอยูภายในวงเล็บ เหลี่ย ม
ตัวอยางเชน [1], [2]
3. วิธีการแกปญหา
เปนการเขียนอธิบายแนวทางหรือหนทางในการแกไขปญหาที่พบ โดยนําเสนอวิธีการ ขั้นตอน
หรือกระบวนการเพื่อแกไขปญหา ที่จะนํามาใชในการจัดทําโครงงาน
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4. วัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน
คื อ เป าหมายของการจั ดทําโครงงาน ซึ่ง จะตอ งเรียบเรียงใหชัดเจน และจัดเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ทั้งนี้อาจเขียนเปนขอ ๆ และแตละขออาจมีการอธิบ ายเพิ่มเติม ถึงความสําคัญหรือความ
นาสนใจอยางไร และจะตองเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง ตลอดจนความเปนมา ความสําคัญของประเด็น
ปญหา ที่กลาวไวแลวขางตนดวย และจะตองสามารถ ใหคําตอบ ตอประเด็นปญหาที่ระบุไวแลวไดอยาง
ชัดเจน
5. สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ
หัวขอนี้ เปนการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) โดยผูทําวิจัยจะตองไปสืบคนหาขอมูลที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่เรากําลังจะทํา วา มีใครเคยทํามากอนหรือไม หากมี เคาใชวิธีการอะไร ไดผลลัพธ
ออกมาเปนอยางไร เพื่อที่เราจะไดทราบไวเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยของเรา
ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม หากมีไมตรงกับเรื่องที่เราจะทํา ควรหาใหไดใกลเคียงมาก
ที่สุด ไมควรต่ํากวา 3 เรื่อง หรือมากกวา ยิ่งมากเทาไร ยิ่งหมายถึงความเอาใจใสตองานที่ทํา และเปนตัว
ยืนยันความนาเชื่อถือและคุณภาพของโครงงานที่ทํา เปนไปไมไดเลยที่วา เรื่องที่เรากําลังจะคนควาวิจยั นัน้
ไมเ คยมี ใครทํา มาก อน เปนไปไมไดที่ นนร. จะคิดคนทฤษฎีใหม ที่ไมซ้ําใครมากอน แลวบอกวาไมมี
เอกสารที่เกี่ยวของ หรือไมมีงานวิจัยมากอนหนานี้
เปนการเขียนใหเครดิตแกเจาของผลงานที่เราไปเอาผลงานเคามาใช โดยในแผนการดําเนินงาน
ของทุกกลุมในชวงตน จะเปนการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งในชวงนี้ นักเรียนจะตองไปศึกษาหา
ความรูจาก หนังสือ วารสาร หรือ บทความตาง ๆ ทั้งในหองสมุด หรือ ในโลกไซเบอร เพื่อเปนฐานความรู
ในการนํามาตอยอดตอไป โดยระบบเกียรติศักดิ์แลว การนําความรูของผูอื่นมาใชโดยไมมีการกลาวถึง ถือ
เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และเปนเรื่องที่นาละอายในวงการวิชาการ
ขอมูลที่นํามาเขียนจะประกอบดวย ชื่อเจาของผลงาน ตามดวยรายละเอียดวา ไดทําผลงานหรือ
งานวิจัยอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ไดผลออกมาเปนอยางไร และตองมีการใสหมายเลขอางอิงที่ตรงกับ
รายการเอกสารอางอิงในสวนของบรรณานุกรมดวย
- ถามีเอกสารภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใหเขียนภาษาไทยขึ้นกอน
- ถามีชื่อผูแตง 2 คนใหใชคําเชื่อมวา และ เชน ศิวา แสดงฤทธิ์ และ นวพล ภักดิ์โพธิ์
- กรณีผูแตง 3 คนใหเขียนทั้งหมด ศิวา แสดงฤทธิ์, นวพล ภักดิ์โพธิ์ และทรงพล มณีรอด
- กรณีผูแตงเกินกวานี้ใหเขียนเฉพาะคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ”
- ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา “et. al.” เชน Hitchcock, R.B. et. al.
ตัวอยางการเขียนสรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ
กองศักดิ์ ลิมปติเกียรติ และ คณะ [1] ไดนําเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการคนหาภาพใบหนา
มนุษยจากภาพสี โดยใชตัวกรองสีผิวชวยลดความซับซอนของขอมูลที่ใชในการคนหาภาพใบหนามนุษย
2

เพื่อกรองแยกเฉพาะสวนสีผิวของมนุษยเทานั้น จากนั้นใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนเพื่อแยกแยะภาพ
ใบหนามนุษยออกจากภาพที่ไมใชใบหนามนุษย ซึ่งการใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนนั้น มีคุณสมบัติเดน
ทางดานความเร็ว และใหความถูกตองกวามากการใชโครงขายประสาทเทียมแบบทั่ว ๆ ไป ซึ่งจากการ
ทดสอบพบวาใหผลถูกตองสูงกวาเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
ธวัช วิรัชติพงศ และคณะ [3] ไดเสนอรายงานความกาวหนาในรอบ 6 เดือน ของโครงการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกูภัยพิบัติทางทะเล โดยไดทําการทดสอบแบบจําลองกระแสน้าํ พ
รินซตันในทะเลอาวไทยบริเ วณนอกชายฝงจังหวัดชุมพรเปนเวลา 25 ชั่วโมง ผลการทดลองสรุปไดวา
ระยะทางที่พยากรณไดนั้น มีความใกลเคียงกับทุนลอยที่ไดปลอยออกไป แตทิศทางของวัตถุที่พยากรณได
หางออกไปประมาณ 30 ไมล ซึ่งในการปฏิบัติถือวายังยอมรับไดเพราะยังไมหลุดออกนอกกรอบของพื้น
การคนหา
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ [3] หมายถึงการอางอิงเอกสารจากบรรณานุกรม ซึ่ง จะตองมีการ
รวบรวมเอกสารที่เราไดใชอางอิงนี้ ไวในสวนของบรรณานุกรมดวย โดยจะอยูในสวนทายสุดของหนังสือ
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
คือ การเขี ยนสรุป วิ ธีก ารแกปญหาที่ไดวางแผนไว อยางเปนขั้นตอน วาจะทําการแกปญหาที่
เกิดขึ้นอยางไร หรือ ดวยวิธีการอะไร ยกตัวอยางเชน
โครงงานนี้ จะสร างระบบรายงานขอ มูล อัตโนมัติเมื่อ เกิดเหตุขัดของขึ้นกับกระโจมไฟ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) ศึกษาหาขอมูลความตองการของผูใช คือ กองเครื่องหมายเดินเรือ กรมอุทกศาสตรทหารเรือ
2) ออกแบบให มี ก ารส ง ข อ มู ล ระยะไกลแบบไร ส ายจากตั ว กระโจมไฟ ผ า นเครื อ ข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่
3) ศึกษาเกี่ยวกับความรูทางเทคนิคที่จะนํามาใชในการแกปญหา ซึ่งประกอบไปดวย
3.1 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร
3.2 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3.3 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแล็ปซิมมูลิงก
3.4 ประยุกตใชงานโมดูลจีเอสเอ็ม
7. แผนการดําเนินงาน
คือ การนําขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด มาวางแผนดําเนินงาน โดยนํามาเขียนเปนแผนใน
รูปแบบของตารางที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานกํากับทุกขั้นตอน ตามตัวอยาง
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โครงงานนี้ใชเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 7 เดือน รายละเอียดตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงาน
การดําเนินงาน

พ.ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
3. ออกแบบซอฟตแวรระบบควบคุม
4. ออกแบบฮารดแวรระบบควบคุมอุณหภูมิ
5. ออกแบบฮารดแวรตูควบคุมอุณหภูมิ
6. ทดสอบการทํางานของฮารดแวรและ
ซอฟตแวร
7. ทําการทดลองเก็บคาขอมูล
8. สรุปและประมวลผลขอมูล
9. เขียนเอกสารวิจยั
8. ขอบเขตของโครงงาน
ขอนี้สําคัญมาก เพราะเปนการเขียนกําหนดขอบเขตของเนื้องาน และความสามารถของโครงงาน
ที่สรางขึ้น และจะใชเปนขอมูลในการตรวจสอบความสําฤทธิ์ผลในการทํางานของนักเรียน ดังนี้
- ใหกําหนดขอบเขตของงานที่ทําใหชัดเจนวา จะทําอะไรบาง ทําอยางไร ทําถึงขั้นไหน
- ขอบเขตควรมีความเหมาะสมกับ วิริยะฐานะของความรู ระดับ วิศวกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต
กลาวคือ ไมกวางจนเกินไป จนไมสามารถทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาประมาณ 7 - 8 เดือน หรือ แคบ
เกินไปจนไมสรางสรรค ไมเหมาะสมกับวิริยะฐานะเทาที่ควรจะเปน ตัวอยางเชน สรางรถบังคับที่วิ่งไดดวย
ความเร็วไมต่ํากวา 40 กม./ชม. , สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง – 20 ถึง 100 °C
9. ความตองการงบประมาณ
เขียนเปนตารางแสดงรายการคาใชจายของอุปกรณตาง ๆ ที่จัดหามาใชในการทําโครงงาน
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เขียนเปนขอ ๆ ใหสอดคลองและตอบรับกับวัตถุประสงคของการทําโครงงาน ซึ่งไดกําหนดไวแลว
กอนหนานี้ ยกตัวอยาง เชน วัตถุประสงคเขียนไววา
“เพื่อนําไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต มาควบคุมการทํางานของกระโจมไฟ”
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ในสวนของประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ก็ควรจะตองตอบรับกับวัตถุประสงคดวย คือ
“สามารถเขาใจการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต และนํามาควบคุมการทํางานของ
กระโจมไฟได” เปนตน
นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาในสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดดวย เชน
-

งานที่ทํา มีคุณคา และเปนประโยชนตอหนวย หรือผูเกี่ยวของหรือไม เพียงใด
เปนประโยชนที่ไดรับโดยตรง หรือเปนผลพลอยไดจากการทําโครงงาน
เปนการริเริ่ม ที่จะกอใหเกิดสิ่งใหมๆ ตอวงการวิชาการ หรือหนวยงาน
ประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร จุดคุมทุน กับสิ่งที่ใชไปในการทําโครงงาน

บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีที่ผูจัดทํานํามาใชในการวิเคราะหและแกปญหา อันจะ
นําไปสูก ารทดลอง และใหไดผ ลของการทดลอง ปญ หาที่มัก ปรากฏอยูเ สมอ คือ ผูเ ขียนมัก จะขาด
การศึกษาคนควาที่เพียงพอในการหาเอกสารหลักฐานอางอิง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบ หรือ เพื่อ
พัฒนาแนวคิด และแนวทางในการทํางานของตน ฉะนัน้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานที่เกี่ยวของ
จึงมีความสําคัญในการใชเปนหลักฐานรองรับแนวความคิดในการทําโครงงาน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงภูมิ
ความรูของผูจดั ทําที่ลกึ ซึง้ ชวยใหผลงานนั้นมีความนาเชื่อถือ และยังมีการสืบทอดที่ตอเนื่องทางวิชาการที่ดี
รายละเอียดในการเขียน ตองระบุใหเห็นถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่กําลังจะทํา ทั้งที่โดยจะมีการระบุถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน หรือมีความสัมพันธกัน ขอควร
ระวังในการนําทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการศึกษาคนควา คือ จะตอง
นําเฉพาะสวนที่เกี่ยวของมาเทานั้น มิฉะนั้นแลว ขอมูลในสวนที่ไมเกี่ยวของจะเปนขอมูลทีเ่ กินความจําเปน
เวนแต ผูเขียนเห็นวาอาจจะเปนประโยชนตอผูอาน หรือผูที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเหลานั้น จึง
จัดทําเปนผนวกไวตอนทายเลมของเอกสารโครงงาน

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน
เปนการเขียนที่แสดงใหเห็นถึง แนวคิด วิธีการเตรียมงาน การทดลองแบบลองผิดลองถูก วิธีการ
สรางหรือพัฒนาเครื่องมือที่จะนําไปแกปญหา การทดลองหรือทดสอบในสวนยอย ๆ ของระบบกอนที่จะ
ทดลองทั้งระบบ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล ลักษณะขอมูล
วิธีการเลือกขอมูล และเหตุผลในการเลือกใชขอมูลเหลานั้น รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช และวิธีการใชวา
ยึดหลักการใด มีความถูกตอง และเชื่อถือไดเพียงใด
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บทที่ 4 ผลการทดลอง
การเขียนเนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําสิ่งประดิษฐ เชน ซอฟตแวร หรือ ชิ้นงาน ที่เราไดสรางขึ้น
ตามขั้นตอนที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 มาทําการทดลอง ทดสอบ เพื่อหาผลลัพธจากวิธีการที่คิดวาใช และ
นาจะใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได หรืออาจจะทดลองเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมที่เคยมีใชมากอนหนานี้
โดยจะตองบันทึกผลการทดลองตามความเปนจริง ดวยเจตนาบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัย
ขัดแยงหรือแตกตางจากที่ผูอื่นเคยทํามาแลว ไมวาผูอื่นนั้นจะมีชื่อเสียงในวงการมากแคไหน ไมตองกลัว
ความขัดแยงทางวิชาการ ควรมีจิตระลึกอยูเสมอวา การเขียนรายงานที่ถูกตอง เปนจริง ถือเปนพันธภาระ
ของผูเขียน แสดงถึงความซื่อสัตย มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ อันดีงาม เพื่อใหเปนปริญญานิพนธที่
ทรงคุณคา
- อยา : เลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงที่สนับสนุน/สอดคลองกับทฤษฎีที่เรายึดถืออยู
- อยา : ละเวน/ไมนําเสนอขอมูลที่ขัดแยงกับผลงานของเรา
- อยา : หลอกตัวเองและผูอาน

บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
เปนการเขียนขอสรุปผลงานที่ทํามาทั้งหมดเฉพาะที่เปนประเด็นหรือสาระสําคัญ ๆ ตามดวยการ
วิจารณ การอภิปรายผลเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขอใดขอหนึ่ง หรือหลาย ๆ ขอ ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนแกผูที่สนใจ ดังนี้
1) เพื่อใหผูอานเห็นคลอยตามความสัมพันธของหลักการ หรือ กฎเกณฑ อันเปนผลของการ
คนควาทดลอง
2) เพื่อใหผูอานเห็นความสําคัญของผลการศึกษาคนควาที่สนับสนุน หรือ คัดคานสมมุติฐานที่มี
ผูเสนอมากอน หรือ ที่ผูเขียนสรางขึ้น
3) เพื่อเปรียบเทียบผลการคนควาวิจัยของตนกับของบุคคล อื่นโดยเนนเฉพาะปญหาหรือขอ
โตแยงในสาระสําคัญของเรื่อง
4) เพื่อชี้ใหเห็น ขอดี/ขอเสีย ของวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ใชในการคนควาทดลอง
5) เพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหา และอุปสรรคขอขัดของในการคนควาทดลอง
6) เพื่อชี้ใหเห็นลูทางที่จะนําผลการคนควาและทดลองไปใชใหเกิดประโยชน
7) เพื่อเสนอคําแนะนําสําหรับการแกปญหา หรือปรับปรุงสถานการณ โดยอาศัยประสบการณที่
ไดจากการทําโครงงานในครั้งนี้
8) เพื่อเสนอแนวความคิด ปญหา หรือ หัวขอใหม เพื่อทําโครงงานพัฒนาตอยอด
9) การวิจารณจะตองอางถึงขอคนพบในการศึกษาวิจัยของตนเอง ตลอดจน รูป ตารางที่มี
10) ในผลการศึกษาทดลอง และจะตองมีการใชเอกสารมาสนับสนุนเทาที่จําเปน
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การจัดพิมพบทความ
เนื้อหาที่จะกลาวตอไปนี้ จะไปการกําหนดรูปแบบของการพิมพหนังสือปริญญานิพนธ ซึ่งผูเขียน
ควรศึกษาทําความเขาใจใหดี โดยควรอานอยางละเอียดอยางนอย 1 รอบกอนลงมือเขียน ขอกําหนดตาง
ๆ เปนแนวทางเพียงเพื่อ ใหงานเขียนในภาพรวมออกมาดูเปนระเบียบเรียบรอ ย และสวยงาม ทั้ง นี้ผู
จัดพิมพควรหาความรูเชิงทิปและเทคนิค ในการใชงานชุดคําสั่งโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด เชน การตั้ง
แทป การตั้งกั้นหนา การกําหนดตัวเลขอัตโนมัติ การใชเพจเบรก เปนตน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใน
การจัดพิมพไดมาก

ทําความเขาใจในเบื้องตนกอนลงมือเขียน

การจัดพิมพเนื้อหาของปริญญานิพนธทั้งฉบับ จะประกอบดวยบทตาง ๆ จํานวน 5 บท นั้น ความ
ยาวและเนื้อหาของแตละบทตามความเหมาะสม ไมควรยาวจนเกินไปยากแกการติดตาม ไมสั้นเกินไปจน
ทําใหดูไมมีคุณภาพ ภาษาที่ใชในการนําเสนอ เปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด และไมใชเปนการเขียนที่
ตองการปริมาณโดยไมเนนคุณภาพ ดังนั้น การเขียนปริญญานิพนธแตละหนาจะตองกระชับ ชัดเจน ได
ใจความ และใชคําสะกดทีถ่ ูกตองตามหลักไวยากรณ ทั้งนี้ ควรใหความสําคัญวา ภาษาที่ใชเขียนปริญญา
นิพ นธ นั้น ก็คือ สื่อ ที่ใชในการทําความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูเขียนและผูอานปริญญานิพนธฉบับนั้น
นอกจากการใชคําที่ถูกตองแลว ลําดับชุดของคําที่นําเสนอ ก็ควรจะมีความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวากัน โดย
ในแต ล ะย อหนาจะต อ งมีความชั ดเจนวา อะไรคือ ประเด็นหลักในการนําเสนอ การรับ และการสงกัน
ระหวางยอหนาที่อยูติดกัน จะเปนสะพานที่ดีที่จะทําใหผูอานสามารถที่จะติดตามผูเขียนไดอยางตอเนื่อง
ความซ้ําซอ น (Redundancy) การสอ การชักจูงในทางที่ผิด (Mis-Leading) และความคลุมเครือ
(Ambiguous) เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยางยิ่งในการเขียนปริญญานิพนธ โดยปกติแลวผูเขียนมักไมไดจงใจ
ที่จะใหเกิดขึ้น แตสิ่งดังกลาวมักเกิดขึ้นเสมอหากผูเขียนขาดความระมัดระวัง ประโยคหรือยอหนาบางยอ
หนาดูผิวเผินบางครั้งดูเหมือนไมซ้ํากับที่ใดเลย แตพอสรุปใหสั้นลงแลวก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกลาวมาแลว
อันนี้เปนความซ้ําซอนที่มักพบเห็นเสมอ โปรดระลึกอยูเสมอวา ยอหนาหรือประโยคที่อานแลวสรุปไมไดวา
ผูเขียนตองการบอกอะไร หรือสรุปไดวาผูเขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแลว จะเปนยอหนาหรือประโยคที่
เขียนขึ้นมาเพื่อใหสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพเทานั้น โดยที่ผูเขียนจะไมไดอะไรเลย
อีกเรื่องนึงที่มักจะผิดพลาดกันเสมอ ๆ ก็คือ เมื่อตองการกลาวถึงสิ่งเดียวกัน ตลอดปริญญานิพนธ
ทั้งเลมควรใชคําหรือประโยคแบบเดียวกัน เพราะไมเชนนั้นแลวผูอานมักจะเกิดความสับสน วาเปนสิ่งอื่น
อีกสิ่งหนึ่งหรือไม ความกํากวมแบบนี้ผูอานอาจจะเขาใจผิดไดโดยงาย เชน การใชคําวา โซลาเซลล เซลล
แสงอาทิตย โฟโตโวลตาอิก เซลล ซึ่ง คําที่ยกตัวอยางมาเหลานี้ เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน หาก
เลือกใชคําใดคําหนึ่งแลว ควรจะใชคํา ๆ ในไปตลอดทุกบท
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การรักษาความปลอดภัย
โครงงานของนักเรียน อาจเปนงานที่เกี่ยวของกับความลับของทางราชการ ดังนั้น คณะผูจัดทํา
จะตองพึงระลึกถึงการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของทางราชการอยูเสมอ นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึง การรักษาความลับในการดําเนินงานขั้นตาง ๆ เชน การจัดทําเอกสาร การแจกจาย การเก็บ
รักษา และการทําลายเอกสารปริญญานิพนธที่เปนความลับ เปนตน ซึ่งใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 ซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับชั้นความลับของขอมูลที่นํามาใชเปนหลัก
หรือขึ้นอยูกับขอความที่ผูเขียนไดเขียนขึ้นมา และพิจารณาวาควรจะกําหนดชั้นความลับในระดับใด ทั้งนี้
จะตองไมต่ํากวาชั้นความลับของขอมูลที่ถูกนํามาใช ตามระเบียบ ฯ กําหนดไว 4 ประเภท คือ ลับที่สุด ลับ
มาก ลับ และปกปด (ปจจุบันไมใชแลว)

กฎ กติกา มารยาท
เพื่อใหไดงานเขียนที่มีคุณภาพ ผูเขียนควรยึดถือหลักปฏิบัติ ดังนี้
1) พึงละเวน การลอกเลียน ขโมยความคิดของผูอื่นมานําเสนอเปนของตน ไมวาจะโดยตรง โดย
ดัดแปลง แตงเติม หรือเสริมความ ดังนั้นจึงควร อางอิง ระบุใหชัดเจนถึงแหลงที่มาของขอความ แนวคิด
สิ่งที่คนพบหรืออื่น ๆ ไมวาจะไดมาโดยตรง หรือโดยออม
2) พึงแสดงความขอบคุณ ตอองคกร หนวยงาน หรือบุคคล ที่ใหความอนุเคราะห ชวยเหลือใน
การดําเนินงาน คนควา วิจัย ไมวาจะเปนการอํานวยความสะดวก ใหยืมขอมูล เครื่องมืออุปกรณชวยพิมพ
เขียนรูปหรือสนับสนุนดานอื่น ๆ
3) พึงยกยอง ใหเกียรติเจาของผลงาน โดยระบุชื่อ ผูผลิต ภาพถาย แผนภาพประกอบ และอื่น
ๆ ที่ยืมมาใช ภาพที่แสดงหรือนําเสนอโดยมิไดระบุที่มาหรือเจาของผลงาน ยอมสันนิษฐานไดวาเปนฝมือ
ของผูเขียนรายงานนั้น
4) พึงตรงตอเวลา โดยสง “ราง” งานเขียนใหอาจารยที่ปรึกษาตามกําหนด หรือกอนกําหนด
โดยสงตนฉบับ จัดพิมพ ทํารูปเลม ใหแลวเสร็จทันเวลาที่กําหนดของกองวิชา ฯ
5) พึ ง รายงานผล เสนอขอ สรุป แสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง ดวยเจตนาบริสุ ท ธิ์
โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัยขัดแยงหรือแตกตางจากที่ผูอื่นเคยทํามาแลว ไมวาผูอื่นนั้นจะมีชื่อเสียงใน
วงการมากแคไหน ไมตองกลัวความขัดแยงทางวิชาการ เพราะ “คนแคระที่ยืนอยูบนบาของยักษ ยอม
มองเห็นไดกวางไกลกวา ยักษตนนั้น”

การตั้งคาหนากระดาษ

ใหตั้งคาหนากระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยกําหนดการตั้งคาหนากระดาษ เปนดังนี้
- เวนจากริมขอบกระดาษดานบน 1 นิ้ว
- เวนจากริมขอบกระดาษดานลาง 1 นิ้ว
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- เวนจากริมขอบกระดาษดานซาย 1.5 นิ้ว
- เวนจากริมขอบกระดาษดานขวา 0.75 นิ้ว

รูปแบบของตัวอักษร
การพิ ม พ เนื้ อความโดยทั่ว ๆ ไป ภาษาไทยใหใชฟ อนต TH Sarabun New 16pt สวนการพิมพ
เนื้อความภาษาอังกฤษ สมการทางคณิตศาสตร หรือการอางถึงสัญลักษณทางวิทยาศาสตร ใหใชฟอนต
Angsana New 16pt

การจัดพิมพสาระสังเขป

บางสถาบันใชคําวา “บทคัดยอ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่ไมมีเวลาที่จะอานเอกสารทั้งเลมได เมื่อ
อานสาระสังเขปนี้แลวจะสามารถทราบถึงผลงานทั้งหมดไดโดยสังเขป ซึ่งควรเขียนใหมี “ความยาวไมเกิน
250 คํา หรือไมเกิน 1 หนากระดาษ” เนื้อความประกอบดวยหัวขอปญหา คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม
และการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปสาระสําคัญของสิ่งที่คนพบ และขอเสนอแนะ

การเขียนกิตติกรรมประกาศ
เปนการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณบุคคลแกบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับผลงานการ
คนควาของเรา รวมถึงสถาบันที่ชวยเหลือในการดําเนินการ การแสดงเจตจํานงที่จะอุทิศผลงานที่ดีให
บุคคล หรือสถาบันที่เคารพนับถือ การยอมรับผิดหากมีขอบกพรองพรอมกับ นอมรับคําแนะนําอื่น ๆ

การใชศัพทเทคนิค หรือคําที่เปนภาษาตางประเทศ
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงถึง หากกระทําไดก็ควรใชคําที่แปล หรือศัพทบัญญัติที่เปนภาษาไทยให
มากเท า ที่ จ ะทํ า ได และให แ ปลความหมายตามพจนานุ ก รมศั พ ท บั ญ ญั ติ ข องสาขาวิ ช านั้ น ๆ เช น
คอมพิวเตอร ไฟฟากําลัง หรือไฟฟาสื่อสาร เปนตน ซึ่ง นนร.ไมควรที่จะบัญญัติศัพทขึ้นมาใชเอง คําบางคํา
หากไมแนใจวาจะสื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดถูกตอง สามารถเขียนภาษาตางประเทศอยูในวงเล็บ เพื่อ
อธิบายคํา ๆ นั้นได และใหใชในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ยกตัวอยางเชน นนร.ตองการเขียนคําวา ลักษณะ
เดน (Feature) ซึ่งมาจากคําศัพทวิศวกรรมคอมพิวเตอรวา “ฟเจอร” ทั้งนี้หาก นนร. ตองการสื่อใหผูอานมี
ความเขาใจที่ไมคาดเคลื่อ น ก็ส ามารถเขียนคําศัพ ทภาษาอังกฤษภายในวงเล็บ ตอ ทายคํา ๆ นั้น และ
หลังจากนี้ไป หากมีการใชคําศัพทคํานี้อีก ไมตองมีคําภาษาอังกฤษเพื่อขยายความอีก ใหใชคําแปลภาษา
ไทยแทน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความกระชับในการเรียบเรียง
คําศัพทบางคําที่เปนที่รูจักและคุนเคยกันดีอยูแลว ไมจําเปนตองใสวงเล็บภาษาตางประเทศเพื่อ
ใชอธิบายอีก เชนคําวา คอมพิวเตอร เมาส คียบอรด โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก เหลานี้เปนตน
สําหรับคําภาษาตางประเทศที่ไมมีคําแปร และตองการพิมพทับศัพทเปนภาษาไทย ใหใสวงเล็บ
ภาษาตางประเทศในคําแรก เชน เทคนิค (Technique) และการพิม พภาษาตางประเทศ ไมนิยมใสรูป
9

วรรณยุกต เชน Technology ใหพิมพ เทคโนโลยี จะไมพิมพวา เทคโนโลยี่ หรือคําวา Algorithm ใหพิมพ
อัลกอริทึม จะไมพิมพวา อัลกอริทึ่ม เปนตน คําที่เปนพหูพจน ไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทย เชน
Games ใหพิมพ เกม ยกเวน คําที่เปนชื่อเฉพาะ เชน SEAGAMES ใหพิมพ ซีเกมส เปนตน
กรณีที่ตองการเขียนคํายอแทนคําภาษาตางประเทศ เชน “การประยุกตใชซัพพอรตเวกเตอร
แมชชี น ( Support Vector Machine: SVM )” ให เ ขี ย นคํ า แปลก อ น (ถ า มี ) ตามด ว ยคํ า กํ า กั บ ที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศ เครื่องหมายโคลอน เวน 1 เคาะ และคํายอที่ตองการใช จากนั้นหากเนื้อความที่เขียน
หลักจากนี้ไป มีการอางถึงคําวา “ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน” อีก สามารถใชคําวา “SVM” แทนได

การพิมพสมการคณิตศาสตร
สมการคณิตศาสตรสามารถที่จะพิม พแทรกปนลงไปในเนื้อ หาได และหากตองการความเปน
ระเบียบ ใหแยกเฉพาะบรรทัดไว โดยบรรทัดที่พิมพสมการนั้น ควรมีระยะหางจากบรรทัดปกติ บน และ
ลาง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามความเหมาะสม ใชตัวอักษร Angsana
New 16pt สํ าหรั บ ไมโครซอฟท เวิ รด สามารถใชคําสั่ง Insert Symbol หรือ ใช Microsoft Equation เพื่อ
พิมพสัญลักษณตาง ๆ หรืออาจจะใช Mathtype ซึ่งเปนโปรแกรมที่อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะ การ
Insert Symbol จะใชหนวยความจํานอยกวาการใช Microsoft Equation หรือ Mathtype แตมีจุดดอยตรงที่
ไมส ามารถเขี ยนรู ป แบบสมการที่ ซับ ซอ น หรือ เครื่อ งหมายเฉพาะบางตัวได สมการที่นํามาใชควรมี
หมายเลขกํากับ โดยพิมพชิดขวาไวในวงเล็บ การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามบทที่ เพื่อสะดวกในการ
อางอิง เชน (2.1) หมายถึง สมการที่ 1 ของบทที่ 2 ตัวอยาง
S.D. = ∑ ( x − x )

2

/ ( N − 1)

(2.1)

x คือ ขอมูลอินพุต
x คือ คาเฉลี่ยของขอมูลอินพุต
N คือ จํานวนของขอมูลอินพุต
และหากจะมีการกลาวอางอิงถึงสมการดังกลาวในเนื้อความ จะใชตามตัวอยางดังนี้ “การหาคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดตามสมการ (2.1)” จะเห็นไดวา การอางถึงกรณีนี้ ภาษาอังกฤษที่
ใชจะใชฟอนต Angsasna New แทน TH SarabunPSK เนื่องจากตองการใหตรงกับตัวอักษรในสมการ
เพื่อปองกันการสับสนของผูใช ซึ่งตามมาตรฐานแลว การแทนตัวแปรดวยตัวปกติ หรือ ตัวเอียงนั้น มี
ความหมายตางกัน สรุปโดยคราว ๆ คือ ถาเขียนดวยตัวเอียงเชน x จะหมายถึง ถึงตัวแปรสเกลาร หรือตัว
แปรเดี่ยว แตถาเปนตัวปกติหนา เชน x จะหมายถึง ตัวแปรชุด เซทของตัวแปร เวกเตอร เมตริกซ หรือ
ตัวแปรอาเรย เปนตน
เมื่อ
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การพิมพตาราง
ใหแทรกปนไปในเนื้อหาของแตละบทที่มีความสัมพันธ โดยใหเวนไว 1 บรรทัดกอนพิมพคําวา
“ตารางที่” ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวหนาพิมพชิดขอบดานซาย ตามดวยชื่อตาราง ถา ชื่อตารางมี
ความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง โดยบรรทัดลางเริม่ ตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อตาราง บรรทัดตอไปเปนตารางโดยไมตองเวนบรรทัด ถาตารางมีความกวางมากใหยอสวนลงแต
ตองอานไดชัดเจน หรือจะพิมพตามแนวยาวของกระดาษก็ได แตถาตารางมีความยาวมากจนไมสามารถจะ
บรรจุไวในหนาเดียว ถึงแมจะยอหรือพิมพตามแนวขวางแลวก็ตาม ใหพิมพตารางตอในหนาถัดไปไวชิด
ขอบดานซาย โดยพิมพคําวา (ตอ) ไวดวย เชน ตารางที่ 3.1 (ตอ) หมายถึง ตารางที่ 1 ของบทที่ 3 และเมือ่
หมดตารางใหเวน 1 บรรทัดกอนพิมพเนื้อหาตามปกติตอไป ดังตัวอยาง
…………………………………………………..............................................................…(เนื้อความที่
บรรยายมากอน)
(เวน 1 บรรทัด)
ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดพื้นที่การกระจายอุณภูมิที่ร ะยะหาง S1 และ S2 ตาง ๆ กันเปรียบเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีการมอดูเลต เมื่อเฟสเริ่มตนของขนาดสัญญาณ α1 α2 และ α3 เทากับ 0,
90, 180 และ 270 องศา ตามลําดับ

(เวน 1 บรรทัด)
…………............................................................................................................................(เนื้อความตอไป)

การพิมพรูปภาพ

ใหเวน 1 บรรทัดกอนจัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษ และใสคําวา “ภาพที่” ตามดวยตัวเลข โดย
ใชอักษรตัวหนา ตามดวยคําบรรยายภาพ โดยไมตองมีคําวา “แสดง” ใหบรรยายหรือใสชื่อรูปภาพลงไป
เลย และใหวางไวตรงกลางใตภาพโดยเวน 1 บรรทัดจากภาพ สวนการเรียงหมายเลขของภาพที่ ใหเรียง
เหมือนกับการเรียงตาราง เมื่อใสคําบรรยายภาพแลว ใหเวนอีก 1 บรรทัดกอนพิมพเนื้อหาตามปกติตอ ไป
ดังตัวอยาง
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…………………………………………………............................................(เนือ้ ความที่บรรยายมากอน)
(เวน 1 บรรทัด)
รู ป ภาพที่ นํ า มาใส ควรมี ข นาดกะทั ด รั ด มองเห็ น ได ชั ด ใน
รายละเอียด และไมควรใหญโตจนเกินไป จนทําใหดูไมสวยงาม
หากเปนภาพที่ผูเรียบเรียงสรางขึ้นเอง และมีการใชอักษรบรรยาย
ภาพ ใหใชขนาดอักษรเทากับขนาดปกติ
(เวน 1 บรรทัด)
ภาพที่ 2.1 การแทรกภาพเขาไปในระหวางการเขียนเนือ้ หาปกติ
(เวน 1 บรรทัด)
…………............................................................................................................................(เนื้อความตอไป)
หมายเหตุ การกําหนดตัวเลือกในการแทรกรูปภาพ Text Wrapping ควรเลือก In Line with Text

การพิมพตัวเลข
ใหใชตัวเลขอารบิคทั้งเอกสาร เพื่อไมใหเกิดการสับสน เชน 12 เมกะเฮิรต, 120 กิโลวัตต ฯลฯ

การพิมพเลขหนา
การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา ใหเริ่มนับหนาแรกที่หนา สาระสังเขป หมายเลขหนาเปน
อักษรภาษาไทย เริ่มตนจาก “ก” จนกระทั่งจบหนาสารบัญตาราง และใช เลขอารบิค ตั้งแตบทที่ 1 ไป
จนกระทั่งจบเอกสารหนาสุดทาย ในแตละบทจะมีการใส หมายเลขบทกํากับดวย เชน บทที่ 1-5 หมายถึง
หนานี้อยูในบทที่ 1 หนาที่ 5 และ บทที่ 2-10 หมายถึง หนานี้อยูในบทที่ 2 หนาที่ 10 นับหนามาตั้งแตบท
ที่ 1 แบบอักษรและขนาดใชเชนเดียวกับที่พิมพเนื้อหา และใหวางตําแหนงไวที่ “มุมลางขวา” หางจาก
ขอบกระดาษดานลาง 0.5 นิ้ว และตรงกับขอบหลังของขอความ หรือหางจากขอบขวาของหนากระดาษ
0.75 นิ้ว

บรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรม คือ รายชื่อเอกสารที่นักเรียนใชในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
กําลัง โครงงาน แลวเรียบเรียงเรื่อ งราวเหลานั้นขึ้นเปนบทความ จากความเขาใจของนักเรียนเอง โดย
สอดคลองกับหัวขอตางๆ ในโครงเรื่อง จากนั้นผูเรียบเรียงจะรวบรวมรายชื่อเอกสารเหลานี้ไวในสวนทาย
ของเอกสาร สําหรับการจัดทําบรรณานุกรมนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อตองการแสดงความถูกตอง และความ
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นาเชื่อถือในขอมูลที่ไดวิเ คราะหหรือสังเคราะหขึ้นมา และยังเปนประโยชนแกผูอานที่ตองการคน ควา
เพิ่มเติมอีกดวย ทั้งนี้ ใหใสเฉพาะเทาที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานที่ทําจริง ๆ และ ในเนื้อหาจะตองมีการ
กลาวอางอิงถึงดวย การมีจํานวนบรรณานุกรมที่มาก แสดงถึงเจตนาและการตั้งใจที่ดี ในการคนควาหา
ขอมูลมาประกอบการทําโครงงานของผูจัดทํา
การจัดทําบรรณานุกรม ควรเริ่มตนวางแผนตั้ง แตเมื่อนักเรียนไดเริ่ม ตนคนควา และรวบรวม
ขอมูลเพื่อกําหนดเรื่อง และโครงเรื่องที่จะทําโครงงาน นักเรียนควรที่จะจัดทําบัญชีรายชื่อเอกสารเหลานัน้
ไว เพื่อใชในการอางอิงดวยทุกครั้ง และเพื่อการจัดทําเปนบรรณานุกรมไวในสวนทายของเอกสารตอไป
เอกสารที่ ร วบรวมมาได จ ะทํา การแบ ง แยกออกเป นประเภทต า ง ๆ ถ า มี เ อกสารทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหเขียนภาษาไทยขึ้นกอน และใหเรียงตามลําดับโดยใสหมายเลขกํากับในวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ชิดซายสุด ถาหากมีความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ในบรรทัดตอ ๆ ไปใหยอหนาเขามา 1/2 นิ้ว จัดเรียง
เอกสารตามลํ าดั บ อั ก ษรของชื่ อ ผู แตง เอกสารภาษาไทยเรียงลําดับ จากอัก ษร ก. ถึง ฮ . สวนเอกสาร
ภาษาอังกฤษเรียงลําดับจากอักษร A ถึง Z ตามตัวอยางดังนี้
1. ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
[1] จํารูญ วีณะคุปต, พลตรี, ประมุขศิลป, พระนคร : โอเดียนการพิมพ, 2483.
[2] มาลัย หุวะนันทน และ บุญชนะ อัตถากร, การจัดองคการและวิธีปฎิบัติงาน, พระนคร, โรงพิมพรุงเรือง
ธรรม, 2500.
2. ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมวารสารภาษาไทย
[3] ถนอม กิตติขจร, พลเอก. “การใชอํานาจในการบริหารราชการ,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร, ปที่ 2
ฉบับที่ 4 (เมษายน 2505), หนา 298–617.
[4] เอกชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, พลเรือตรี. “ผูนําตามคติจีน/ไทย,” นาวิกศาสตร, ปที่ 54 เลม 2 (กุมภาพันธ
2514), หนา 57 – 68.
[5] อารั ม ภี ร ย จั น ใย, “เครื่ อ งควบคุม อุณ หภู มิด ว ยไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิ ต ,” เซมิ ค อนดัก เตอร
อิเล็กทรอนิกส, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ 2554), หนา 57 – 61.
หมายเหตุ ชื่อบทความใหเขียนอยูในเครื่องหมาย “อัญประกาศ”
3. ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
[6 ] Laird, Donald. and Laird, Eleanor C., The New Psychology for Leadership., New York : McGraw
Hill, 1956.
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[7] Sokolovski, V.D.(ed.), Soviet Military Strategy, New Jersey : Prentice – Hall, 1963.
4. ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมวารสารภาษาอังกฤษ
[8] Rogers, U.S.N. Commander Robert B. “Trends in Soviet Naval Strategy,” U.S. Naval War
College Review, Vol. XXI No. 11 (February 1969), p. 13 – 29.
[9] Stewart, M.C.,A.F.C.,Major Oliver. “Floats and Boats for the Navy,” Vol. III No. 1 (January 1949),
p.15 – 16.
[10] Wheeler, U.S.N.R. (Retired), Commander Stanley A. “The Lost Merchant Fleet of Japan,” United
States Naval Institute Proceedings, Vol. 82, No. 13 (Dec 1956), p.1295 – 1300.
5. ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมอินเตอรเน็ต
[11] “Daily List of Document Issued at Headquarters.” United Nations Daily List of Documents., Jul9,
1996., <http: //www.un.org/docs/dI/Iatest.htm/> (Aug14, 1997.)
การเขียนบรรณานุกรมที่นํามาเสนอนี้ เพื่อใชอางอิงเปนมาตรฐานขั้นต่ํา รายละเอียดเพิ่มเติมไม
สามารถนํ า มาเขี ย นได ห มดในที่ นี้ ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษาได เ พิ่ ม เติ ม ได จ ากลิ ง ก ข องภาควิ ชา
บรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามลิงกนี้
http://www.arts.chula.ac.th/libsci/วิจัย/เอกสารบรรณารักษศาสตร/รูปแบบการเขียนบรรณานุก-2/

การอางอิงในเนื้อความ
เพื่อใหไดผลงานทางวิชาที่มีคุณภาพ และมีความนาเชื่อถือ การกลาวอางถึงขอมูล หรือขอเท็จจริง
ใด ๆ ควรจะมีแหลงที่มาเพื่อประกอบความนาเชื่อถือ ไมควรกลาวอางโดยลอยหาแหลงที่มาไมได สวน
วิธีการระบุถึงแหลงที่มาของขอมูล/ขอเท็จจริงนั้น ๆ จะใชสัญลักษณเปนหมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม “[1]”
ตอทายประโยคที่เราไดหยิบยกขึ้น ตัวอยางเชน
“เหตุที่โครงงานนี้เลือกใชอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ก็เนื่องจากวาวิธีการสอนซัพ
พอรตเวกเตอรแมชชีน ใชเวลาที่คอนขางสั้นกวาวิธีการสอนของนิวรอลเน็ตเวิรกแบบปอนไปขางหนา [3]
ซึ่งใชวิธีการวนลูปเพื่อหาคาน้ําหนัก และไบอัสที่เหมาะสม”
สั ญ ลั ก ษณ “[3]” จะเชื่อ มโยงไปถึง บรรณานุก รมลําดับ ที่ 3 ซึ่ง อาจจะเปนการหยิบยก
ขอความจากในหนังสือ หรือบทสรุปจากบทความทางวิชาการที่สนับสนุนขอความที่วา “วิธีการสอนซัพ
พอรตเวกเตอรแมชชีน ใชเวลาที่คอนขางสั้นกวาวิธีการสอนของนิวรอลเน็ตเวิรกแบบปอนไปขางหนา”
“สําหรับวิธีการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลเปด [4, 7] กระทําไดยากกวาการ
คนหาทางบก เนื่อ งจากตําแหนงที่เกิดเหตุนั้นจะมีการเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อ ยๆ จากตําแหนงที่ไดรับ
รายงานในครั้งแรก”
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สั ญ ลั ก ษณ [4, 7] จะเชื่อ มโยงไปถึง บรรณานุก รมลําดับ ที่ 4 และ 7 ซึ่ง ตางก็มีเ นื้อ หาที่
เกี่ยวกับวิธีการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลเปด เปนตน

การจัดพิมพภาคผนวก
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความกระจาง ขยายความ สนับสนุนความถูกตอง และหรือความนาเชื่อถือ
ของบทความสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องที่ไดกลาวไวในตัวบท เนื่องจากมีรายละเอียดคอนขางมาก
ดังนั้นจึงไดจัดทําเปนผนวกแยกไวใหศึกษาเพิ่มเติมตางหาก เชน วิธีการใชงานเครื่องมือเฉพาะทางบาง
ประเภท ดาต าชี ท ของอุป กรณ ซอรท โคด เปนตน โดยใหเ ขียนขยายความเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น
เพราะมิฉะนั้นแลวจะทําใหเอกสารที่จัดทําขึ้นนั้น มีความหนาของหนากระดาษที่มากเกินจําเปน และมี
ขอ มูล ขยะที่ ไมเกี่ยวข องรวมอยู ดวยมากเกินไป สําหรับขอมูลที่สรุปและจัดทําเปนผนวกนั้น ควรระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวยทุกครั้ง เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง และเพิ่มความนาเชื่อถือ
ขอบกพรองที่มักจะพบอยูเสมอสําหรับโครงงานที่มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร คือ นักเรียน
มักจะนําซอรทโคด มาใสรวมไวในเนื้อหาบทที่ 3 และ 4 ซึ่งดูไมกะทัดรัด ควรใชวิธีการเขียนโคดเทียม
(Pseudo Code) สเตทไดอะแกรม หรือ เขียนโฟลวชารท แทนการใสตัวโปรแกรมจริง ๆ เขาไป ซึ่งจะทําให
ผูอานมีความเขาใจในภาพรวมไดอยางรวดเร็วกวา สวนซอรทโคดอาจนํามาใสไวในผนวก หรือถาหากมี
เปนจํานวนมาก หรือมีความยาวมากใหนําไปเขียนใสแผนซีดีรอม และแนบไวที่ปกหลังของหนังสือ
ตัวอยางการเขียนโคดเทียม 1
If student's grade is greater than or equal to 60
Print "passed"
else
Print "failed"
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ตัวอยางการเขียนโคดเทียม 2
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
ตัวอยางการเขียนสเตทไดอะแกรม
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สวนประกอบในการจัดทํารูปเลมของเอกสารปริญญานิพนธ
ในการจัดทําเอกสารปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือ ไดกําหนดแบบฟอรมการจัดทํารูปเลมไว
เปนที่แนนอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยในเอกสารจะมี
รายละเอียดตาง ๆ ประกอบดวย
1) ปกหนา
2) ปกในภาษาไทย
3) ปกในภาษาอังกฤษ
4) ใบรับรองปริญญานิพนธ
5) สาระสังเขปภาษาไทย
6) สาระสังเขปภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)
7) กิตติกรรมประกาศ
8) สารบัญ
9) สารบัญภาพ
10) สารบัญตาราง (ถามี)
11) ตัวเรื่อง (บทที่ 1 – 5)
12) บรรณานุกรม
13) ภาคผนวก (ถามี)
14) ประวัติยอผูจัดทําโครงงาน
15) ปกหลัง (สีเดียวกับปกหนา)
ดูตัวอยางการจัดรูปเลมในหนาถัดไป
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สาระสังเขป
โครงงานนี้ไดนําเสนอวิธีการออกแบบเครื่องควบคุมเพื่อใชกับงานดานการเกษตร โดยไดนําไปใช
กับการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาในโรงเรือนเปนกรณีศึกษา เพื่อชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว แกเกษตรกร
ในเรื่องของผลผลิตที่เนนคุณภาพ ซึ่งการเพาะเห็ดนั้นมีปจจัยสําคัญที่จะตองควบคุมคือ อุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ โครงงานนี้จึงไดออกแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธสําหรับใชในโรง
เพาะเห็ดโดยเฉพาะ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดุยโนเปนหัวใจหลักของการทํางาน รวมกับเซนเซอร
วัดอุณหภู มิ และความชื้ นสัมพัทธ นํามาประมวลผลและสงการควบคุมไปยังพัดลมระบายอากาศ และ
มอเตอรปมน้ํา เพื่อควบคุมคาของอุณหภูมิและความชื้นใหไดตามที่ตองการ และยังไดออกแบบระบบการ
แสดงผลของขอมูลที่วัดไดจากเซนเซอร และขอมูลการควบคุมผานทางระบบเครือขายภายในซึ่งสามารถ
เรียกดูไดจากเว็บบราวเซอร ผลจากการทดสอบใชงานเครื่องควบคุมพบวา สามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธไดสอดคลองกับความตองการตอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา และระบบที่ไดพัฒนาขึน้
มานี้ยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความแมนยําในการควบคุมเปนอยางดี
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ABSTRACT
The aim of this project was to present a method of the design of temperature and relative
humidity controller using for mushroom cultivation. The Arduino Microcontroller which was the main
unit of the system could work with temperature and relative humidity sensor. The ventilation fan and
the water pump would work after the end of data processing so as to control temperature and humidity
in accordance with users’ needs. The aim of this project is also to design the data display system
measured by the sensor and through the internal network. Users could see the data via web browsers. It
would help the agriculturists gain more convenience. Factors influencing mushroom cultivation
comprise temperature and relative humidity. The result of this project is that the embedded system for
agriculture could control temperature and relative humidity in accordance with need of the growth of
mushroom. Besides, the developed embedded system could work effectively and control accurately.
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