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ก 

คํานํา 

 คูมือการเรียบเรียงเอกสารปริญญานิพนธ วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟาของนักเรยีนนายเรือ ช้ันป

ที่ 5 เลมน้ี อางอิงมาจากเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง การเรียบเรียงเอกสารวิจัย (อทร. 8007) ซึ่ง

ผูเขียนไดพบวา อทร.8007 ของกองทัพเรือ ไดกําหนดกฎเกณฑของการเขียนเอกสารวิจัยเพื่อเปนแนวทาง

ในการเรียบเรียงเอกสารวิจัยโดยทั่ว ๆ ไปของกองทัพเรือ แตยังไมครอบคลุมถึงการเรียบเรียงเอกสาร

ปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เน่ืองจากเอกสารปริญญานิพนธดังกลาว เปน

การคนควาหาคําตอบในเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว เชน ตองมีการเขียนสมการทาง

คณิตศาสตรดวยภาษากรีกโรมัน หรือ การแทรกภาพเขาไประหวางเน้ือความเพื่อความสะดวกของผูอาน 

ทั้งน้ี ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจบุันของโปรแกรมประยุกตที่ใชในการพมิพเอกสาร จึงสามารถใส ภาพ 

ตาราง แผนภาพ หรือ แผนภูมิตาง ๆ  แทรกเขาไปในเน้ือเรื่องได โดยที่ไมจําเปนตองมีการใชใบแทรกตาม

แบบกําหนดของ อทร. เปนตน  

 จากที่ไดกลาวยกตัวอยางมาในขางตน ดวยขอจํากัดของหลักเกณฑบางประการใน อทร.8007 

และเพื่อไมใหผูใชเกิดความสับสน ผูเขียนจึงขอปรับแตงกฎเกณฑบางประการของ อทร.8007 ทั้งน้ี เพื่อใช

เปนแนวทางอางอิง ที่สอดคลองกับการเขียนปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือในปตอ ๆ ไป ซึ่งระเบียบ

และรูปแบบตาง ๆ ที่ถูกกําหนดข้ึน อาจสรางความยุงยากและเสียเวลาใหกับผูเรียบเรียง แตกฎเกณฑ

ดังกลาว เปนแตเพียงแนวทางที่จะควบคุมงานเขียนจํานวนมากใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งน้ี หัวใจสําคัญของการเขียนปริญญานิพนธ ยังคงอยูที่องคความรูที่ไดรับการ

ถายทอดจากจิตวิญญาณของผูเขียนไปสูผูอานเปนสําคัญ  

 สิ่งที่ขาพเจาไดรวบรวมมาทั้งหมดน้ี หากทานใดพบขอบกพรองที่เห็นสมควรแกไขปรับปรุง 

เพื่อใหเอกสารเลมน้ีมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นน้ันมายังผูเขียนไดที่อีเมล หรือ 

เฟสบุคส udomsak.rtn@gmail.com 
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สวนประกอบของเนื้อหาในเอกสารปริญญานิพนธ 

 การเขียนเอกปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือสาขาวิศวกรรมไฟฟาน้ัน จะใชแนวทางการเขียน

อางอิงมาจาก อทร.8007 และปริญญานิพนธของมหาวิทยาลัยช้ันนํา โดยถูกนํามาปรับแตงใหมีโครงสรางที่

มีความเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งเอกสารปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือจะเปนแนววิทยาศาสตร 

ประกอบไปดวยเน้ือหาทั้งหมดจํานวน 5 บท ดังน้ี  

- บทที่ 1 บทนํา 

- บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 

- บทที่ 3 ข้ันตอนวิธีการจัดทําโครงงาน 

- บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 

- บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 

 รายละเอียดของสวนประกอบในแตละบท มีดังน้ี 

บทที่ 1 บทนํา 

บทนํา จะมีรายละเอียดประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

1. ความเปนมา 

 เปนการกลาวอารัมภบท หรือ คํากลาวปรารภของผูเขียน กอนที่จะเริ่มเขาเรื่อง กลาวถึงที่มา-ที่

ไป มีปญหาอะไรเกิดข้ึน กลาวถึงสภาพปญหาที่พบในการทํางาน ในการฝก ที่ผานมาในชีวิตประจําวัน 

หรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะทําโครงงานช้ินน้ี 

2. ความสําคัญของปญหา 

 นําปญหามาวิเคราะหอยางรอบคอบ ระบุแนวความคิดพื้นฐาน ความสําคัญ หรือความจําเปนที่

ตองการทําในเรื่องน้ัน ๆ  อยางมีนํ้าหนัก และควรจะมีการอางอิงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือถาเปน

การนําเอาแนวคิดหรือทฤษฎีของผูอื่นมาเสนอ ก็ตองระบุที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีเหลาน้ันดวย เพื่อเปน

การใหเครดิตแกเจาของผลงาน โดยใหใชรูปแบบการอางอิงตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งในการเขียน

เอกสารวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา รร.นร. จะใชการอางอิงระบบตัวเลขอยูภายในวงเล็บเหลี่ยม 

ตัวอยางเชน [1], [2] 

3. วิธีการแกปญหา 

เปนการเขียนอธิบายแนวทางหรือหนทางในการแกไขปญหาที่พบ โดยนําเสนอวิธีการ ข้ันตอน 

หรือกระบวนการเพื่อแกไขปญหา ที่จะนํามาใชในการจัดทําโครงงาน 
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4. วัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน 

คือเปาหมายของการจัดทําโครงงาน ซึ่งจะตองเรียบเรียงใหชัดเจน และจัดเรียงตามลําดับ

ความสําคัญ ทั้งน้ีอาจเขียนเปนขอ ๆ และแตละขออาจมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงความสําคัญหรือความ

นาสนใจอยางไร และจะตองเขียนใหสอดคลองกับช่ือเรื่อง ตลอดจนความเปนมา ความสําคัญของประเด็น

ปญหา ที่กลาวไวแลวขางตนดวย และจะตองสามารถ ใหคําตอบ ตอประเด็นปญหาที่ระบุไวแลวไดอยาง

ชัดเจน 

5. สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

หัวขอน้ี เปนการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) โดยผูทําวิจัยจะตองไปสืบคนหาขอมลูที่

เกี่ยวของกับเรื่องที่เรากําลังจะทํา วา มีใครเคยทํามากอนหรือไม หากมี เคาใชวิธีการอะไร ไดผลลัพธ

ออกมาเปนอยางไร เพื่อที่เราจะไดทราบไวเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยของเรา 

ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม หากมีไมตรงกับเรื่องที่เราจะทํา ควรหาใหไดใกลเคียงมาก

ที่สุด ไมควรตํ่ากวา 3 เรื่อง หรือมากกวา ย่ิงมากเทาไร ย่ิงหมายถึงความเอาใจใสตองานที่ทํา และเปนตัว

ยืนยันความนาเช่ือถือและคุณภาพของโครงงานที่ทํา เปนไปไมไดเลยที่วา เรื่องที่เรากาํลังจะคนควาวิจยัน้ัน 

ไมเคยมีใครทํามากอน เปนไปไมไดที่ นนร. จะคิดคนทฤษฎีใหม ที่ไมซ้ําใครมากอน แลวบอกวาไมมี

เอกสารที่เกี่ยวของ หรือไมมีงานวิจัยมากอนหนาน้ี 

เปนการเขียนใหเครดิตแกเจาของผลงานที่เราไปเอาผลงานเคามาใช โดยในแผนการดําเนินงาน

ของทุกกลุมในชวงตน จะเปนการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งในชวงน้ี นักเรียนจะตองไปศึกษาหา

ความรูจาก หนังสือ วารสาร หรือ บทความตาง ๆ ทั้งในหองสมุด หรือ ในโลกไซเบอร เพื่อเปนฐานความรู

ในการนํามาตอยอดตอไป โดยระบบเกียรติศักด์ิแลว การนําความรูของผูอื่นมาใชโดยไมมีการกลาวถึง ถือ

เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และเปนเรื่องที่นาละอายในวงการวิชาการ 

ขอมูลที่นํามาเขียนจะประกอบดวย ช่ือเจาของผลงาน ตามดวยรายละเอียดวา ไดทําผลงานหรือ

งานวิจัยอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ไดผลออกมาเปนอยางไร และตองมีการใสหมายเลขอางอิงที่ตรงกับ

รายการเอกสารอางอิงในสวนของบรรณานุกรมดวย 

- ถามีเอกสารภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใหเขียนภาษาไทยข้ึนกอน 

- ถามีช่ือผูแตง 2 คนใหใชคําเช่ือมวา และ เชน ศิวา  แสดงฤทธ์ิ และ นวพล  ภักด์ิโพธ์ิ 

- กรณีผูแตง 3 คนใหเขียนทั้งหมด ศิวา แสดงฤทธ์ิ, นวพล ภักด์ิโพธ์ิ และทรงพล มณีรอด 

- กรณีผูแตงเกินกวาน้ีใหเขียนเฉพาะคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ” 

- ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา “et. al.” เชน Hitchcock, R.B. et. al. 

 ตัวอยางการเขียนสรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

กองศักด์ิ ลิมปติเกียรติ และ คณะ [1] ไดนําเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการคนหาภาพใบหนา

มนุษยจากภาพสี โดยใชตัวกรองสีผิวชวยลดความซับซอนของขอมูลที่ใชในการคนหาภาพใบหนามนุษย
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เพื่อกรองแยกเฉพาะสวนสีผิวของมนุษยเทาน้ัน จากน้ันใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนเพื่อแยกแยะภาพ

ใบหนามนุษยออกจากภาพที่ไมใชใบหนามนุษย ซึ่งการใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนน้ัน มีคุณสมบัติเดน

ทางดานความเร็ว และใหความถูกตองกวามากการใชโครงขายประสาทเทียมแบบทั่ว ๆ ไป ซึ่งจากการ

ทดสอบพบวาใหผลถูกตองสูงกวาเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ 

ธวัช วิรัชติพงศ และคณะ [3] ไดเสนอรายงานความกาวหนาในรอบ 6 เดือน ของโครงการวิจัย

และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกูภัยพิบัติทางทะเล โดยไดทําการทดสอบแบบจําลองกระแสนํ้าพ

รินซตันในทะเลอาวไทยบริเวณนอกชายฝงจังหวัดชุมพรเปนเวลา 25 ช่ัวโมง ผลการทดลองสรุปไดวา 

ระยะทางที่พยากรณไดน้ัน มีความใกลเคียงกับทุนลอยที่ไดปลอยออกไป แตทิศทางของวัตถุที่พยากรณได 

หางออกไปประมาณ 30 ไมล ซึ่งในการปฏิบัติถือวายังยอมรับไดเพราะยังไมหลุดออกนอกกรอบของพื้น

การคนหา 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ [3] หมายถึงการอางอิงเอกสารจากบรรณานุกรม ซึ่งจะตองมีการ

รวบรวมเอกสารที่เราไดใชอางอิงน้ี ไวในสวนของบรรณานุกรมดวย โดยจะอยูในสวนทายสุดของหนังสือ 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

คือการเขียนสรุป วิธีการแกปญหาที่ไดวางแผนไว อยางเปนข้ันตอน วาจะทําการแกปญหาที่

เกิดข้ึนอยางไร หรือ ดวยวิธีการอะไร ยกตัวอยางเชน 

 

โครงงานน้ี จะสรางระบบรายงานขอมูลอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุขัดของข้ึนกับกระโจมไฟ โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี  

1) ศึกษาหาขอมูลความตองการของผูใช คือ กองเครื่องหมายเดินเรือ กรมอุทกศาสตรทหารเรือ 

2) ออกแบบใหมีการสงขอมูลระยะไกลแบบไรสายจากตัวกระโจมไฟ ผานเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ 

3) ศึกษาเกี่ยวกับความรูทางเทคนิคที่จะนํามาใชในการแกปญหา ซึ่งประกอบไปดวย 

3.1  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 

3.2 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

3.3 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแล็ปซิมมูลิงก 

3.4 ประยุกตใชงานโมดูลจีเอสเอ็ม 

7. แผนการดําเนินงาน 

คือการนําข้ันตอนการดําเนินงานทั้งหมด มาวางแผนดําเนินงาน โดยนํามาเขียนเปนแผนใน

รูปแบบของตารางที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานกํากับทุกข้ันตอน ตามตัวอยาง 
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โครงงานน้ีใชเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 7 เดือน รายละเอียดตามตารางที่ 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของ        

2. ศึกษาการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร        

3. ออกแบบซอฟตแวรระบบควบคุม        

4. ออกแบบฮารดแวรระบบควบคุมอุณหภูม ิ        

5. ออกแบบฮารดแวรตูควบคุมอุณหภูม ิ        

6. ทดสอบการทํางานของฮารดแวรและ

ซอฟตแวร 
   

  
  

7. ทําการทดลองเกบ็คาขอมูล        

8. สรปุและประมวลผลขอมลู        

9. เขียนเอกสารวิจยั        

 

8. ขอบเขตของโครงงาน 

ขอน้ีสําคัญมาก เพราะเปนการเขียนกําหนดขอบเขตของเน้ืองาน และความสามารถของโครงงาน

ที่สรางข้ึน และจะใชเปนขอมูลในการตรวจสอบความสําฤทธ์ิผลในการทํางานของนักเรียน ดังน้ี 

- ใหกําหนดขอบเขตของงานที่ทําใหชัดเจนวา จะทําอะไรบาง ทําอยางไร ทําถึงข้ันไหน 

- ขอบเขตควรมีความเหมาะสมกับวิริยะฐานะของความรู ระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

กลาวคือ ไมกวางจนเกินไป จนไมสามารถทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาประมาณ 7 - 8 เดือน หรือ แคบ

เกินไปจนไมสรางสรรค ไมเหมาะสมกับวิริยะฐานะเทาที่ควรจะเปน ตัวอยางเชน สรางรถบังคับที่ว่ิงไดดวย

ความเร็วไมตํ่ากวา 40 กม./ชม. , สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง – 20 ถึง 100 °C 

9. ความตองการงบประมาณ 

เขียนเปนตารางแสดงรายการคาใชจายของอุปกรณตาง ๆ ที่จัดหามาใชในการทําโครงงาน  

10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เขียนเปนขอ ๆ ใหสอดคลองและตอบรับกับวัตถุประสงคของการทาํโครงงาน ซึ่งไดกําหนดไวแลว

กอนหนาน้ี ยกตัวอยาง เชน วัตถุประสงคเขียนไววา  

“เพื่อนําไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต มาควบคุมการทํางานของกระโจมไฟ” 
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ในสวนของประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ก็ควรจะตองตอบรับกับวัตถุประสงคดวย คือ 

“สามารถเขาใจการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต และนํามาควบคุมการทํางานของ

กระโจมไฟได” เปนตน  

นอกจากน้ี ยังสามารถพิจารณาในสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดดวย เชน 

- งานที่ทํา มีคุณคา และเปนประโยชนตอหนวย หรือผูเกี่ยวของหรือไม เพียงใด 

- เปนประโยชนที่ไดรับโดยตรง หรือเปนผลพลอยไดจากการทําโครงงาน 

- เปนการริเริ่ม ที่จะกอใหเกิดสิ่งใหมๆ ตอวงการวิชาการ หรือหนวยงาน 

- ประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร จุดคุมทุน กับสิ่งที่ใชไปในการทําโครงงาน 

บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของ 

ในบทน้ี จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีที่ผูจัดทํานํามาใชในการวิเคราะหและแกปญหา อันจะ

นําไปสูการทดลอง และใหไดผลของการทดลอง ปญหาที่มักปรากฏอยูเสมอ คือ ผูเขียนมักจะขาด

การศึกษาคนควาที่เพียงพอในการหาเอกสารหลักฐานอางอิง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบ หรือ เพื่อ

พัฒนาแนวคิด และแนวทางในการทํางานของตน ฉะน้ัน ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานที่เกี่ยวของ 

จึงมีความสําคัญในการใชเปนหลักฐานรองรับแนวความคิดในการทําโครงงาน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงภูมิ

ความรูของผูจดัทําที่ลกึซึง้ ชวยใหผลงานน้ันมีความนาเช่ือถือ และยังมีการสบืทอดที่ตอเน่ืองทางวิชาการที่ดี 

รายละเอียดในการเขียน ตองระบุใหเห็นถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของกับ

เรื่องที่กําลังจะทํา ทั้งที่โดยจะมีการระบุถึงความเกี่ยวเน่ืองซึ่งกันและกัน หรือมีความสัมพันธกัน ขอควร

ระวังในการนําทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการศึกษาคนควา คือ จะตอง

นําเฉพาะสวนที่เกี่ยวของมาเทาน้ัน มิฉะน้ันแลว ขอมูลในสวนที่ไมเกี่ยวของจะเปนขอมลูทีเ่กินความจาํเปน 

เวนแต ผูเขียนเห็นวาอาจจะเปนประโยชนตอผูอาน หรือผูที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเหลาน้ัน จึง

จัดทําเปนผนวกไวตอนทายเลมของเอกสารโครงงาน 

บทที่ 3 ข้ันตอนการจัดทําโครงงาน 

เปนการเขียนที่แสดงใหเห็นถึง แนวคิด วิธีการเตรียมงาน การทดลองแบบลองผิดลองถูก วิธีการ

สรางหรือพัฒนาเครื่องมือที่จะนําไปแกปญหา การทดลองหรือทดสอบในสวนยอย ๆ  ของระบบกอนที่จะ

ทดลองทั้งระบบ ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล ลักษณะขอมูล 

วิธีการเลือกขอมูล และเหตุผลในการเลือกใชขอมูลเหลาน้ัน รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช และวิธีการใชวา

ยึดหลักการใด มีความถูกตอง และเช่ือถือไดเพียงใด 
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บทที่ 4 ผลการทดลอง 

การเขียนเน้ือหาในบทน้ีจะเปนการนําสิ่งประดิษฐ เชน ซอฟตแวร หรือ ช้ินงาน ที่เราไดสรางข้ึน

ตามข้ันตอนที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 มาทําการทดลอง ทดสอบ เพื่อหาผลลัพธจากวิธีการที่คิดวาใช และ

นาจะใชในการแกปญหาที่เกิดข้ึนได หรืออาจจะทดลองเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมที่เคยมีใชมากอนหนาน้ี 

โดยจะตองบันทึกผลการทดลองตามความเปนจริง ดวยเจตนาบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัย

ขัดแยงหรือแตกตางจากที่ผูอื่นเคยทํามาแลว ไมวาผูอื่นน้ันจะมีช่ือเสียงในวงการมากแคไหน ไมตองกลัว

ความขัดแยงทางวิชาการ ควรมีจิตระลึกอยูเสมอวา การเขียนรายงานที่ถูกตอง เปนจริง ถือเปนพันธภาระ

ของผูเขียน แสดงถึงความซื่อสัตย มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ อันดีงาม เพื่อใหเปนปริญญานิพนธที่

ทรงคุณคา 

- อยา : เลือกนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริงที่สนับสนุน/สอดคลองกับทฤษฎีที่เรายึดถืออยู 

- อยา : ละเวน/ไมนําเสนอขอมูลที่ขัดแยงกับผลงานของเรา 

- อยา : หลอกตัวเองและผูอาน 

บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 

เปนการเขียนขอสรุปผลงานที่ทํามาทั้งหมดเฉพาะที่เปนประเด็นหรอืสาระสําคัญ ๆ ตามดวยการ

วิจารณ การอภิปรายผลเพื่อใหบรรลจุุดมุงหมายขอใดขอหน่ึง หรือหลาย ๆ ขอ ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่

เปนประโยชนแกผูที่สนใจ ดังน้ี 

1) เพื่อใหผูอานเห็นคลอยตามความสัมพันธของหลักการ หรือ กฎเกณฑ อันเปนผลของการ

คนควาทดลอง 

2) เพื่อใหผูอานเห็นความสําคัญของผลการศึกษาคนควาที่สนับสนุน หรือ คัดคานสมมุติฐานที่มี

ผูเสนอมากอน หรือ ที่ผูเขียนสรางข้ึน 

3) เพื่อเปรียบเทียบผลการคนควาวิจัยของตนกับของบุคคล อื่นโดยเนนเฉพาะปญหาหรือขอ

โตแยงในสาระสําคัญของเรื่อง 

4) เพื่อช้ีใหเห็น ขอดี/ขอเสีย ของวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ใชในการคนควาทดลอง 

5) เพื่อช้ีใหเห็นถึงปญหา และอุปสรรคขอขัดของในการคนควาทดลอง 

6) เพื่อช้ีใหเห็นลูทางที่จะนําผลการคนควาและทดลองไปใชใหเกิดประโยชน 

7) เพื่อเสนอคําแนะนําสําหรับการแกปญหา หรือปรับปรุงสถานการณ โดยอาศัยประสบการณที่

ไดจากการทําโครงงานในครั้งน้ี 

8) เพื่อเสนอแนวความคิด ปญหา หรือ หัวขอใหม เพื่อทําโครงงานพัฒนาตอยอด 

9) การวิจารณจะตองอางถึงขอคนพบในการศึกษาวิจัยของตนเอง ตลอดจน รูป ตารางที่มี 

10) ในผลการศึกษาทดลอง และจะตองมีการใชเอกสารมาสนับสนุนเทาที่จําเปน 
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การจัดพิมพบทความ 

 เน้ือหาที่จะกลาวตอไปน้ี จะไปการกําหนดรูปแบบของการพิมพหนังสือปริญญานิพนธ ซึ่งผูเขียน

ควรศึกษาทําความเขาใจใหดี โดยควรอานอยางละเอียดอยางนอย 1 รอบกอนลงมือเขียน ขอกําหนดตาง 

ๆ เปนแนวทางเพียงเพื่อใหงานเขียนในภาพรวมออกมาดูเปนระเบียบเรียบรอย และสวยงาม ทั้งน้ีผู

จัดพิมพควรหาความรูเชิงทิปและเทคนิค ในการใชงานชุดคําสั่งโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด เชน การต้ัง

แทป การต้ังกั้นหนา การกําหนดตัวเลขอัตโนมัติ การใชเพจเบรก เปนตน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใน

การจัดพิมพไดมาก  

ทําความเขาใจในเบ้ืองตนกอนลงมือเขียน 

 การจัดพิมพเน้ือหาของปริญญานิพนธทั้งฉบับ จะประกอบดวยบทตาง ๆ จํานวน 5 บท น้ัน ความ

ยาวและเน้ือหาของแตละบทตามความเหมาะสม ไมควรยาวจนเกินไปยากแกการติดตาม ไมสั้นเกินไปจน

ทําใหดูไมมีคุณภาพ ภาษาที่ใชในการนําเสนอ เปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด และไมใชเปนการเขียนที่

ตองการปริมาณโดยไมเนนคุณภาพ ดังน้ัน การเขียนปริญญานิพนธแตละหนาจะตองกระชับ ชัดเจน ได

ใจความ และใชคําสะกดทีถู่กตองตามหลักไวยากรณ ทั้งน้ี ควรใหความสําคัญวา ภาษาที่ใชเขียนปริญญา

นิพนธน้ัน ก็คือสื่อที่ใชในการทําความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูเขียนและผูอานปริญญานิพนธฉบับน้ัน 

นอกจากการใชคําที่ถูกตองแลว ลําดับชุดของคําที่นําเสนอ ก็ควรจะมีความสําคัญที่ไมย่ิงหยอนกวากัน โดย

ในแตละยอหนาจะตองมีความชัดเจนวา อะไรคือประเด็นหลักในการนําเสนอ การรับ และการสงกัน

ระหวางยอหนาที่อยูติดกัน จะเปนสะพานที่ดีที่จะทําใหผูอานสามารถที่จะติดตามผูเขียนไดอยางตอเน่ือง  

ความซ้ําซอน (Redundancy) การสอการชักจูงในทางที่ผิด (Mis-Leading) และความคลุมเครือ 

(Ambiguous) เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยางย่ิงในการเขียนปริญญานิพนธ โดยปกติแลวผูเขียนมักไมไดจงใจ

ที่จะใหเกิดข้ึน แตสิ่งดังกลาวมักเกิดข้ึนเสมอหากผูเขียนขาดความระมัดระวัง ประโยคหรือยอหนาบางยอ

หนาดูผิวเผินบางครั้งดูเหมือนไมซ้ํากับที่ใดเลย แตพอสรุปใหสั้นลงแลวก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกลาวมาแลว 

อันน้ีเปนความซ้ําซอนที่มักพบเห็นเสมอ โปรดระลึกอยูเสมอวา ยอหนาหรือประโยคที่อานแลวสรุปไมไดวา

ผูเขียนตองการบอกอะไร หรือสรปุไดวาผูเขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแลว จะเปนยอหนาหรือประโยคที่

เขียนข้ึนมาเพื่อใหสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพเทาน้ัน โดยที่ผูเขียนจะไมไดอะไรเลย 

อีกเรื่องนึงที่มักจะผิดพลาดกันเสมอ ๆ  ก็คือ เมื่อตองการกลาวถึงสิ่งเดียวกัน ตลอดปริญญานิพนธ

ทั้งเลมควรใชคําหรือประโยคแบบเดียวกัน เพราะไมเชนน้ันแลวผูอานมักจะเกิดความสับสน วาเปนสิ่งอื่น

อีกสิ่งหน่ึงหรือไม ความกํากวมแบบน้ีผูอานอาจจะเขาใจผิดไดโดยงาย เชน การใชคําวา โซลาเซลล เซลล

แสงอาทิตย โฟโตโวลตาอิกเซลล ซึ่งคําที่ยกตัวอยางมาเหลาน้ี เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน หาก

เลือกใชคําใดคําหน่ึงแลว ควรจะใชคํา ๆ ในไปตลอดทุกบท 
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การรักษาความปลอดภัย 

 โครงงานของนักเรียน อาจเปนงานที่เกี่ยวของกับความลับของทางราชการ ดังน้ัน คณะผูจัดทํา

จะตองพึงระลึกถึงการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของทางราชการอยูเสมอ นอกจากน้ียัง

หมายรวมถึง การรักษาความลับในการดําเนินงานข้ันตาง ๆ  เชน การจัดทําเอกสาร การแจกจาย การเก็บ

รักษา และการทําลายเอกสารปริญญานิพนธที่เปนความลับ เปนตน ซึ่งใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 ซึ่งโดยทั่วไปจะข้ึนอยูกับช้ันความลับของขอมูลที่นํามาใชเปนหลัก 

หรือข้ึนอยูกับขอความที่ผูเขียนไดเขียนข้ึนมา และพิจารณาวาควรจะกําหนดช้ันความลับในระดับใด ทั้งน้ี

จะตองไมตํ่ากวาช้ันความลับของขอมูลที่ถูกนํามาใช ตามระเบียบ ฯ กําหนดไว 4 ประเภท คือ ลับที่สุด ลับ

มาก ลับ และปกปด (ปจจุบันไมใชแลว) 

กฎ กติกา มารยาท 

 เพื่อใหไดงานเขียนที่มีคุณภาพ ผูเขียนควรยึดถือหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

1) พึงละเวน การลอกเลียน ขโมยความคิดของผูอื่นมานําเสนอเปนของตน ไมวาจะโดยตรง โดย

ดัดแปลง แตงเติม หรือเสริมความ ดังน้ันจึงควร 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 โดยระบุช่ือ ผูผลิต ภาพถาย แผนภาพประกอบ และอื่น 

ๆ ที่ยืมมาใช ภาพที่แสดงหรือนําเสนอโดยมิไดระบุที่มาหรือเจาของผลงาน ยอมสันนิษฐานไดวาเปนฝมือ

ของผูเขียนรายงานน้ัน 

4) พึงตรงตอเวลา โดยสง “ราง” งานเขียนใหอาจารยที่ปรึกษาตามกําหนด หรือกอนกําหนด 

โดยสงตนฉบับ จัดพิมพ ทํารูปเลม ใหแลวเสร็จทันเวลาที่กําหนดของกองวิชา ฯ 

5) พึงรายงานผล เสนอขอสรุป แสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง ดวยเจตนาบริสุทธ์ิ 

โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัยขัดแยงหรือแตกตางจากที่ผูอื่นเคยทํามาแลว ไมวาผูอื่นน้ันจะมีช่ือเสียงใน

วงการมากแคไหน ไมตองกลัวความขัดแยงทางวิชาการ เพราะ “คนแคระที่ยืนอยูบนบาของยักษ ยอม

มองเห็นไดกวางไกลกวา ยักษตนน้ัน” 

การต้ังคาหนากระดาษ 

ใหต้ังคาหนากระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยกําหนดการต้ังคาหนากระดาษ เปนดังน้ี  

- เวนจากริมขอบกระดาษดานบน 1 น้ิว 

- เวนจากรมิขอบกระดาษดานลาง 1 น้ิว 
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- เวนจากรมิขอบกระดาษดานซาย 1.5 น้ิว 

- เวนจากรมิขอบกระดาษดานขวา 0.75 น้ิว 

รูปแบบของตัวอักษร 

การพิมพเน้ือความโดยทั่ว ๆ ไป ภาษาไทยใหใชฟอนต TH Sarabun New 16pt สวนการพิมพ

เน้ือความภาษาอังกฤษ สมการทางคณิตศาสตร หรือการอางถึงสัญลักษณทางวิทยาศาสตร ใหใชฟอนต 

Angsana New 16pt 

การจัดพิมพสาระสังเขป 

บางสถาบันใชคําวา “บทคัดยอ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่ไมมีเวลาที่จะอานเอกสารทั้งเลมได เมื่อ

อานสาระสังเขปน้ีแลวจะสามารถทราบถึงผลงานทั้งหมดไดโดยสังเขป ซึ่งควรเขียนใหมี “ความยาวไมเกิน 

250 คํา หรือไมเกิน 1 หนากระดาษ” เน้ือความประกอบดวยหัวขอปญหา คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม 

และการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปสาระสําคัญของสิ่งที่คนพบ และขอเสนอแนะ 

การเขียนกิตติกรรมประกาศ 

เปนการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณบุคคลแกบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับผลงานการ

คนควาของเรา รวมถึงสถาบันที่ชวยเหลือในการดําเนินการ การแสดงเจตจํานงที่จะอุทิศผลงานที่ดีให

บุคคล หรือสถาบันที่เคารพนับถือ การยอมรับผิดหากมีขอบกพรองพรอมกับ นอมรับคําแนะนําอื่น ๆ 

การใชศัพทเทคนิค หรือคําที่เปนภาษาตางประเทศ 

เปนอีกสิ่งหน่ึงที่ควรคํานึงถึง หากกระทําไดก็ควรใชคําที่แปล หรือศัพทบัญญัติที่เปนภาษาไทยให

มากเทาที่จะทําได และใหแปลความหมายตามพจนานุกรมศัพทบัญญัติของสาขาวิชาน้ัน ๆ เชน 

คอมพิวเตอร ไฟฟากําลัง หรือไฟฟาสื่อสาร เปนตน ซึ่ง นนร.ไมควรที่จะบัญญัติศัพทข้ึนมาใชเอง คําบางคํา

หากไมแนใจวาจะสื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดถูกตอง สามารถเขียนภาษาตางประเทศอยูในวงเล็บ เพื่อ

อธิบายคํา ๆ น้ันได และใหใชในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ยกตัวอยางเชน นนร.ตองการเขียนคําวา ลักษณะ

เดน (Feature) ซึ่งมาจากคําศัพทวิศวกรรมคอมพิวเตอรวา “ฟเจอร” ทั้งน้ีหาก นนร. ตองการสื่อใหผูอานมี

ความเขาใจที่ไมคาดเคลื่อน ก็สามารถเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษภายในวงเล็บตอทายคํา ๆ น้ัน และ

หลังจากน้ีไป หากมีการใชคําศัพทคําน้ีอีก ไมตองมีคําภาษาอังกฤษเพื่อขยายความอีก ใหใชคําแปลภาษา

ไทยแทน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความกระชับในการเรียบเรียง 

คําศัพทบางคําที่เปนที่รูจักและคุนเคยกันดีอยูแลว ไมจําเปนตองใสวงเล็บภาษาตางประเทศเพื่อ

ใชอธิบายอีก เชนคําวา คอมพิวเตอร เมาส คียบอรด โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก เหลาน้ีเปนตน 

สําหรับคําภาษาตางประเทศที่ไมมีคําแปร และตองการพิมพทับศัพทเปนภาษาไทย ใหใสวงเล็บ

ภาษาตางประเทศในคําแรก เชน เทคนิค (Technique) และการพิมพภาษาตางประเทศ ไมนิยมใสรูป
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วรรณยุกต เชน Technology ใหพิมพ เทคโนโลยี จะไมพิมพวา เทคโนโลย่ี หรือคําวา Algorithm ใหพิมพ 

อัลกอริทึม จะไมพิมพวา อัลกอริทึ่ม เปนตน คําที่เปนพหูพจน ไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทย เชน 

Games ใหพิมพ เกม ยกเวน คําที่เปนช่ือเฉพาะ เชน SEAGAMES ใหพิมพ ซีเกมส เปนตน 

กรณีที่ตองการเขียนคํายอแทนคําภาษาตางประเทศ เชน “การประยุกตใชซัพพอรตเวกเตอร 

แมชชีน ( Support Vector Machine: SVM )” ใหเขียนคําแปลกอน (ถามี) ตามดวยคํากํากับที่ เปน

ภาษาตางประเทศ เครื่องหมายโคลอน เวน 1 เคาะ และคํายอที่ตองการใช จากน้ันหากเน้ือความที่เขียน

หลักจากน้ีไป มีการอางถึงคําวา “ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน” อีก สามารถใชคําวา “SVM” แทนได 

การพิมพสมการคณิตศาสตร 

สมการคณิตศาสตรสามารถที่จะพิมพแทรกปนลงไปในเน้ือหาได และหากตองการความเปน

ระเบียบ ใหแยกเฉพาะบรรทัดไว โดยบรรทัดที่พิมพสมการน้ัน ควรมีระยะหางจากบรรทัดปกติ บน และ

ลาง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามความเหมาะสม ใชตัวอักษร Angsana 

New 16pt สําหรับไมโครซอฟทเวิรด สามารถใชคําสั่ง Insert Symbol หรือใช Microsoft Equation เพื่อ

พิมพสัญลักษณตาง ๆ หรืออาจจะใช Mathtype ซึ่งเปนโปรแกรมที่อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะ การ 

Insert Symbol จะใชหนวยความจํานอยกวาการใช Microsoft Equation หรือ Mathtype แตมีจุดดอยตรงที่

ไมสามารถเขียนรูปแบบสมการที่ซับซอน หรือเครื่องหมายเฉพาะบางตัวได สมการที่นํามาใชควรมี

หมายเลขกํากับ โดยพิมพชิดขวาไวในวงเล็บ การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามบทที่ เพื่อสะดวกในการ

อางอิง เชน (2.1) หมายถึง สมการที่ 1 ของบทที่ 2 ตัวอยาง 

 

 S.D. = ( )2
/ ( 1)x x N− −∑  (2.1) 

 

 เมื่อ  x คือ ขอมูลอินพุต 

  x  คือ คาเฉลี่ยของขอมูลอินพุต 

  N คือ จํานวนของขอมูลอินพุต 

 และหากจะมีการกลาวอางอิงถึงสมการดังกลาวในเน้ือความ จะใชตามตัวอยางดังน้ี “การหาคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดตามสมการ (2.1)” จะเห็นไดวา การอางถึงกรณีน้ี ภาษาอังกฤษที่

ใชจะใชฟอนต Angsasna New แทน TH SarabunPSK เน่ืองจากตองการใหตรงกับตัวอักษรในสมการ 

เพื่อปองกันการสับสนของผูใช ซึ่งตามมาตรฐานแลว การแทนตัวแปรดวยตัวปกติ หรือ ตัวเอียงน้ัน มี

ความหมายตางกัน สรุปโดยคราว ๆ คือ ถาเขียนดวยตัวเอียงเชน x จะหมายถึง ถึงตัวแปรสเกลาร หรือตัว

แปรเด่ียว แตถาเปนตัวปกติหนา เชน x จะหมายถึง ตัวแปรชุด เซทของตัวแปร เวกเตอร เมตริกซ หรือ 

ตัวแปรอาเรย เปนตน 
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การพิมพตาราง 

 ใหแทรกปนไปในเน้ือหาของแตละบทที่มีความสัมพันธ โดยใหเวนไว 1 บรรทัดกอนพิมพคําวา 

“ตารางที่” ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวหนาพิมพชิดขอบดานซาย ตามดวยช่ือตาราง ถา ช่ือตารางมี

ความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง โดยบรรทัดลางเริม่ตรงกับอักษรตัวแรก

ของช่ือตาราง บรรทัดตอไปเปนตารางโดยไมตองเวนบรรทัด ถาตารางมีความกวางมากใหยอสวนลงแต

ตองอานไดชัดเจน หรือจะพิมพตามแนวยาวของกระดาษก็ได แตถาตารางมีความยาวมากจนไมสามารถจะ

บรรจุไวในหนาเดียว ถึงแมจะยอหรือพิมพตามแนวขวางแลวก็ตาม ใหพิมพตารางตอในหนาถัดไปไวชิด

ขอบดานซาย โดยพิมพคําวา (ตอ) ไวดวย เชน ตารางท่ี 3.1 (ตอ) หมายถึง ตารางที่ 1 ของบทที่ 3 และเมือ่

หมดตารางใหเวน 1 บรรทัดกอนพิมพเน้ือหาตามปกติตอไป ดังตัวอยาง 

 

…………………………………………………..............................................................…(เน้ือความที่

บรรยายมากอน) 

(เวน 1 บรรทัด) 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขนาดพื้นที่การกระจายอุณภูมิที่ระยะหาง S1 และ S2 ตาง ๆ กันเปรียบเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีการมอดูเลต เมื่อเฟสเริ่มตนของขนาดสัญญาณ α1 α2 และ α3 เทากับ 0, 

90, 180 และ 270 องศา ตามลําดับ 

 
(เวน 1 บรรทัด) 

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

การพิมพรูปภาพ  

ใหเวน 1 บรรทัดกอนจัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษ และใสคําวา “ภาพที่” ตามดวยตัวเลข โดย

ใชอักษรตัวหนา ตามดวยคําบรรยายภาพ โดยไมตองมีคําวา “แสดง” ใหบรรยายหรือใสช่ือรูปภาพลงไป

เลย และใหวางไวตรงกลางใตภาพโดยเวน 1 บรรทัดจากภาพ สวนการเรียงหมายเลขของภาพที่ ใหเรียง

เหมือนกับการเรียงตาราง เมื่อใสคําบรรยายภาพแลว ใหเวนอีก 1 บรรทัดกอนพิมพเน้ือหาตามปกติตอไป 

ดังตัวอยาง 
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…………………………………………………............................................(เน้ือความที่บรรยายมากอน) 

(เวน 1 บรรทัด) 

 
(เวน 1 บรรทัด) 

ภาพท่ี 2.1 การแทรกภาพเขาไปในระหวางการเขียนเน้ือหาปกติ 

(เวน 1 บรรทัด) 

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

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 ต้ังแตบทที่ 1 ไป

จนกระทั่งจบเอกสารหนาสุดทาย ในแตละบทจะมีการใส หมายเลขบทกํากับดวย เชน บทที่ 1-5 หมายถึง 

หนาน้ีอยูในบทที่ 1 หนาที่ 5 และ บทที่ 2-10 หมายถึง หนาน้ีอยูในบทที่ 2 หนาที่ 10 นับหนามาต้ังแตบท

ที่ 1 แบบอักษรและขนาดใชเชนเดียวกับที่พิมพเน้ือหา และใหวางตําแหนงไวที่ “มุมลางขวา” หางจาก

ขอบกระดาษดานลาง 0.5 น้ิว และตรงกับขอบหลังของขอความ หรือหางจากขอบขวาของหนากระดาษ 

0.75 น้ิว 

บรรณานุกรม 

การเขียนบรรณานุกรม คือ รายช่ือเอกสารที่นักเรยีนใชในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่

กําลังโครงงาน แลวเรียบเรียงเรื่องราวเหลาน้ันข้ึนเปนบทความ จากความเขาใจของนักเรียนเอง โดย

สอดคลองกับหัวขอตางๆ ในโครงเรื่อง จากน้ันผูเรียบเรียงจะรวบรวมรายช่ือเอกสารเหลาน้ีไวในสวนทาย

ของเอกสาร สําหรับการจัดทําบรรณานุกรมน้ัน มีจุดมุงหมายเพื่อตองการแสดงความถูกตอง และความ

 

รูปภาพที่ นํ ามาใส  ควรมีขนาดกะทัดรัด มอง เห็นได ชัดใน

รายละเอียด และไมควรใหญโตจนเกินไป จนทําใหดูไมสวยงาม 

หากเปนภาพที่ผูเรียบเรียงสรางข้ึนเอง และมีการใชอักษรบรรยาย

ภาพ ใหใชขนาดอักษรเทากับขนาดปกติ 
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นาเช่ือถือในขอมูลที่ไดวิเคราะหหรือสังเคราะหข้ึนมา และยังเปนประโยชนแกผูอานที่ตองการคนควา

เพิ่มเติมอีกดวย ทั้งน้ี ใหใสเฉพาะเทาที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานที่ทําจริง ๆ และ ในเน้ือหาจะตองมีการ

กลาวอางอิงถึงดวย การมีจํานวนบรรณานุกรมที่มาก แสดงถึงเจตนาและการต้ังใจที่ดี ในการคนควาหา

ขอมูลมาประกอบการทําโครงงานของผูจัดทํา  

การจัดทําบรรณานุกรม ควรเริ่มตนวางแผนต้ังแตเมื่อนักเรียนไดเริ่มตนคนควา และรวบรวม

ขอมูลเพื่อกําหนดเรื่อง และโครงเรื่องที่จะทําโครงงาน นักเรียนควรที่จะจัดทําบัญชีรายช่ือเอกสารเหลาน้ัน

ไว เพื่อใชในการอางอิงดวยทุกครั้ง และเพื่อการจัดทําเปนบรรณานุกรมไวในสวนทายของเอกสารตอไป 

เอกสารที่รวบรวมมาไดจะทําการแบงแยกออกเปนประเภทตาง ๆ ถามีเอกสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ใหเขียนภาษาไทยข้ึนกอน และใหเรียงตามลําดับโดยใสหมายเลขกํากับในวงเล็บเหลี่ยม [ ] 

ชิดซายสุด ถาหากมีความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ในบรรทัดตอ ๆ ไปใหยอหนาเขามา 1/2 น้ิว จัดเรียง

เอกสารตามลําดับอักษรของช่ือผูแตง เอกสารภาษาไทยเรียงลําดับจากอักษร ก. ถึง ฮ. สวนเอกสาร

ภาษาอังกฤษเรียงลําดับจากอักษร A ถึง Z ตามตัวอยางดังน้ี 

 

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] อารัมภีรย จันใย, “เครื่องควบคุมอุณหภูมิดวยไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต,” เซมิคอนดักเตอร

อิเล็กทรอนิกส, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ 2554), หนา 57 – 61. 

 

หมายเหตุ ช่ือบทความใหเขียนอยูในเครื่องหมาย “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.) 

 

 การเขียนบรรณานุกรมที่นํามาเสนอน้ี เพื่อใชอางอิงเปนมาตรฐานข้ันตํ่า รายละเอียดเพิ่มเติมไม

สามารถนํามาเขียนไดหมดในที่ น้ี ทั้ง น้ีนักเรียนสามารถศึกษาไดเพิ่มเติมไดจากลิงกของภาควิชา

บรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามลิงกน้ี 

http://www.arts.chula.ac.th/libsci/วิจัย/เอกสารบรรณารักษศาสตร/รปูแบบการเขียนบรรณานุก-2/ 

การอางอิงในเน้ือความ 

เพื่อใหไดผลงานทางวิชาที่มีคุณภาพ และมีความนาเช่ือถือ การกลาวอางถึงขอมูล หรือขอเท็จจรงิ

ใด ๆ ควรจะมีแหลงที่มาเพื่อประกอบความนาเช่ือถือ ไมควรกลาวอางโดยลอยหาแหลงที่มาไมได สวน

วิธีการระบุถึงแหลงที่มาของขอมูล/ขอเท็จจริงน้ัน ๆ จะใชสัญลักษณเปนหมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม “[1]” 

ตอทายประโยคที่เราไดหยิบยกข้ึน ตัวอยางเชน 

 “เหตุที่โครงงานน้ีเลือกใชอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ก็เน่ืองจากวาวิธีการสอนซัพ

พอรตเวกเตอรแมชชีน ใชเวลาที่คอนขางสั้นกวาวิธีการสอนของนิวรอลเน็ตเวิรกแบบปอนไปขางหนา [3] 

ซึ่งใชวิธีการวนลูปเพื่อหาคานํ้าหนัก และไบอัสที่เหมาะสม” 

สัญลักษณ “[3]” จะเช่ือมโยงไปถึงบรรณานุกรมลําดับที่ 3 ซึ่งอาจจะเปนการหยิบยก

ขอความจากในหนังสือ หรือบทสรุปจากบทความทางวิชาการที่สนับสนุนขอความที่วา “วิธีการสอนซัพ

พอรตเวกเตอรแมชชีน ใชเวลาที่คอนขางสั้นกวาวิธีการสอนของนิวรอลเน็ตเวิรกแบบปอนไปขางหนา”  

“สําหรับวิธีการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลเปด [4, 7] กระทําไดยากกวาการ

คนหาทางบก เน่ืองจากตําแหนงที่เกิดเหตุน้ันจะมีการเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อยๆ จากตําแหนงที่ไดรับ

รายงานในครั้งแรก” 
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สัญลักษณ [4, 7] จะเช่ือมโยงไปถึงบรรณานุกรมลําดับที่ 4 และ 7 ซึ่งตางก็มีเน้ือหาที่

เกี่ยวกับวิธีการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลเปด เปนตน 

การจัดพิมพภาคผนวก 

มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความกระจาง ขยายความ สนับสนุนความถูกตอง และหรือความนาเช่ือถือ 

ของบทความสําคัญ ๆ  ที่เกี่ยวของกับเน้ือเรื่องที่ไดกลาวไวในตัวบท เน่ืองจากมีรายละเอียดคอนขางมาก 

ดังน้ันจึงไดจัดทําเปนผนวกแยกไวใหศึกษาเพิ่มเติมตางหาก เชน วิธีการใชงานเครื่องมือเฉพาะทางบาง

ประเภท ดาตาชีทของอุปกรณ ซอรทโคด เปนตน โดยใหเขียนขยายความเฉพาะเทาที่จําเปนเทาน้ัน 

เพราะมิฉะน้ันแลวจะทําใหเอกสารที่จัดทําข้ึนน้ัน มีความหนาของหนากระดาษที่มากเกินจําเปน และมี

ขอมูลขยะที่ไมเกี่ยวของรวมอยูดวยมากเกินไป สําหรับขอมูลที่สรุปและจัดทําเปนผนวกน้ัน ควรระบุ

แหลงที่มาของขอมูลดวยทุกครั้ง เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง และเพิ่มความนาเช่ือถือ 

ขอบกพรองที่มักจะพบอยูเสมอสําหรับโครงงานที่มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร คือ นักเรียน

มักจะนําซอรทโคด มาใสรวมไวในเน้ือหาบทที่ 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 

 

 
  



17 

สวนประกอบในการจัดทํารูปเลมของเอกสารปริญญานพินธ 

ในการจัดทําเอกสารปริญญานิพนธของนักเรียนนายเรือ ไดกําหนดแบบฟอรมการจัดทํารูปเลมไว

เปนที่แนนอน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 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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(เวน 2 เคาะ ฟอนต 16) 

ปริญญานิพนธ 
(เวน 2 เคาะ ฟอนต 16) 

 

ระบบสมองกลฝงตัวเพ่ือการเกษตร กรณศึีกษา: การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

 

(เวน 2 เคาะ ฟอนต 16) 

โดย 

(เวน 1 เคาะ ฟอนต 16) 

 นักเรียนนายเรือ ณัฐวุฒิ   เทพนิมิตร 

 นักเรียนนายเรือ ธนสาร   มะเดื่อ 

 

 

 

 

 

(ฟอนต 16 เคาะจนกระทัง่เดือนชิดขอบลาง) 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โรงเรียนนายเรือ 

ธันวาคม 2560

ตัวอยางปกนอก 
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ระบบสมองกลฝงตัวเพ่ือการเกษตร กรณศึีกษา: การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

 

 

(เวน 6 เคาะ ฟอนต 16) 

 

 

 

 นักเรียนนายเรือ ณัฐวุฒิ   เทพนิมิตร เลขท่ี 5401 

 นักเรียนนายเรือ ธนสาร   มะเดื่อ เลขท่ี 5402 

 

 

(เวน 6 เคาะ ฟอนต 16) 

 

 

 

ปริญญานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

 

 

 

 

(ฟอนต 16 เคาะจนกระทัง่เดือนชิดขอบลาง) 

 

 

 

โรงเรียนนายเรือ  

ธันวาคม 2560  

ตัวอยางปกในภาษาไทย 
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THE EMBEDDED SYSTEM FOR AGRICULTURE 

STUDY CASE: MUSHROOM CULTIVATION IN THE GREENHOUSE 

 

 

(เวน 6 เคาะ ฟอนต 16) 

 

 

 

 Naval Cadet Nattawut   Tepnimit No.5401 

 Naval Cadet Thanasan   Madua No.5402 

 

 

(เวน 6 เคาะ ฟอนต 16) 

 

 

 

A RESEARCH PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 

REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING IN 

ELECTRICAL ENGINEERING 

 

 

 

 

 

(ฟอนต 16 เคาะจนกระทัง่เดือนชิดขอบลาง) 

 

 

ROYAL THAI NAVAL ACADEMY 

DECEMBER 2016  

ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษ 

ใช font effects Small Caps 
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ใบรับรองปริญญานิพนธ 

 

กองวิชาวิศวกรรมศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ชื่อปริญญานิพนธ ระบบสมองกลฝงตัวเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา: การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

 

คณะผูจัดทํา  นนร.ณัฐวุฒิ   เทพนิมิต เลขที่ 5401 

 นนร.ธนสาร   มะเด่ือ    เลขที่ 5402 

     

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

 

ลงช่ือ น.อ.    กรรมการ 

     (สมมารถ   กูบกระบี)่ 

  ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ลงช่ือ น.อ.    กรรมการ 

     (สิทธิรกัษ   พรหมณี) 

  รองผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ลงช่ือ น.อ.รศ.    กรรมการ 

  (อุดมศักด์ิ   บุญประเสริฐ) 

อาจารยทีป่รึกษา 

  

ตัวอยางใบรบัรองปริญญานิพนธ 
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ชื่อปริญญานิพนธ ระบบสมองกลฝงตัวเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา: การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

 

คณะผูจัดทํา  นนร.ณัฐวุฒิ   เทพนิมิต เลขที่ 5401 

 นนร.ธนสาร   มะเด่ือ    เลขที่ 5402 

     

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

อาจารยท่ีปรึกษา น.อ.รศ. อุดมศักด์ิ  บุญประเสริฐ รน. 

 

 

(เวน 6 เคาะ ฟอนต 16 หรือนอยกวา หากสาระสังเขปยาว) 

 

 

 

สาระสังเขป 

โครงงานน้ีไดนําเสนอวิธีการออกแบบเครื่องควบคุมเพื่อใชกับงานดานการเกษตร โดยไดนําไปใช

กับการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาในโรงเรือนเปนกรณีศึกษา เพื่อชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว แกเกษตรกร

ในเรื่องของผลผลิตที่เนนคุณภาพ ซึ่งการเพาะเห็ดน้ันมีปจจัยสําคัญที่จะตองควบคุมคือ อุณหภูมิ และ

ความช้ืนสัมพัทธ โครงงานน้ีจึงไดออกแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธสําหรับใชในโรง

เพาะเห็ดโดยเฉพาะ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดุยโนเปนหัวใจหลักของการทํางาน รวมกับเซนเซอร

วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ นํามาประมวลผลและสงการควบคุมไปยังพัดลมระบายอากาศ และ

มอเตอรปมนํ้า เพื่อควบคุมคาของอุณหภูมิและความช้ืนใหไดตามที่ตองการ และยังไดออกแบบระบบการ

แสดงผลของขอมูลที่วัดไดจากเซนเซอร และขอมูลการควบคุมผานทางระบบเครือขายภายในซึ่งสามารถ

เรียกดูไดจากเว็บบราวเซอร ผลจากการทดสอบใชงานเครื่องควบคุมพบวา สามารถควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนสัมพัทธไดสอดคลองกับความตองการตอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา และระบบที่ไดพัฒนาข้ึน

มาน้ียังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความแมนยําในการควบคุมเปนอยางดี 

  

ตัวอยางสาระสังเขปภาษาไทย 
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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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 การดําเนินการโครงงานระบบสมองกลฝงตัวเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา: การเพาะเห็ดในโรงเรอืน 

เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรสามารถสําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาจากการไดรับคําแนะนํา

จากทาน นาวาเอก รองศาสตราจารย อุดมศักด์ิ บุญประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา

ตลอดจนช้ีแนะแนวทางตาง ๆ ในการดําเนินโครงงาน อีกทั้งยังชวยอนุเคราะหอุปกรณการทาํงานพรอมทัง้

สถานที่ในการจัดทําโครงงานในครั้งน้ี และประสบการณดี ๆ  ที่ทานไดแนะนําระหวางการจัดทําโครงงาน 

รวมถึงการตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนระหวางการทํางานและเอกสารประกอบโครงงาน  

ขอขอบพระคุณอาจารยประจํากองวิชาวิศวกรรมศาสตรทุกทาน ที่ถายถอดความรู เทคนิควิธี 

ประสบการณ ความหวงใยและใหกําลังใจคณะผูจดัทํา ขอขอบพระคุณบิดา มารดา คอยสงเสริมใหกําลงัใจ

เปนที่ปรึกษาที่ดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยชวยเหลือดวยดีตลอดมา  
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 จากที่ ไดกลาวอธิบายมาทั้ งหมดเกี่ยวกับวิธีการเขียนหนังสือปริญญานิพนธโครงงาน

วิศวกรรมไฟฟามาต้ังแตในตอนตน ทายที่สุดน้ี ครูหวังวา นนร. คงมีความสุขจากการที่ไดถายทอดและ

จัดทําองคความรู (KM) ที่ไดศึกษาคนความาเปนอยางดี เพื่อสงตอใหแกรุนนอง และอนุชนคนรุนหลังสืบ

ตอไป ขอใหต้ังใจในการเขียน และเขียนแตในสิ่งที่ดี มีสาระ มีประโยชน ซึ่งหนังสือปริญญานิพนธที่ทานได

เรียบเรียบข้ึนมาน้ี สวนหน่ึงจะถูกเก็บไวที่หองสมุดโรงเรยีนนายเรือ จนตราบนานเทาที่ทานอาจจะกลับมา

เปนผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือแหงน้ี หรือทานอาจจะไดเปน ผูบัญชาการทหารเรือ สิ่งน้ีคือหลักฐาน

การเรียนช้ินสําคัญที่ทานไดสรางทิ้งเอาไว ขอใหโชคดี 

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ 
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