
 

 

 

คู่มือโครงงานพเิศษ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

 

 
 

จัดท าโดย 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการรายวิชาโครงงานพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 



ส่วนที่ 1 

หลักเกณฑ์การพมิพ์โครงงานพเิศษ 

 
         ในการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ ก าหนดให้นักศึกษาตอ้งจัดท าโครงงานพิเศษ (Special Project) เพื่อให้นักศึกษาได้
ค้นควา้ด้วยตนเองตามขั้นตอนของการวิจัย  เสริมสร้างประสบการณ์ในเชิงวิเคราะห์ปัญหา หา
ค าตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล  การน าเสนอผลการศึกษาอย่างชัดเจน และการอภิปรายผลอย่างมี
หลกัการ ตลอดจนสร้างสรรค์ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ ดงันั้นภาษาที่ใช้ในการจดัท า
โครงงานพิเศษ จึงเป็นภาษาเขียน มคีวามกระชบั ชดัเจน ไดใ้จความ และถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
สามารถส่ือความหมายให้ผูอ้่านเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกนักบัผูศ้ึกษา ประเด็นส าคญัที่ผูศ้ึกษาตอ้ง
ค านึงถึงคือ ช่ือเร่ืองและสาระส าคญัที่ตอ้งการจดัท าเป็นโครงงานพิเศษนั้น จะตอ้งไม่ซ ้าซ้อนกบัช่ือ
เร่ืองหรือสาระส าคญัของผูอ้ื่น จึงจะสามารถด าเนินการจดัท าขอ้เสนอโครงงานพิเศษ เพื่อเสนอต่อ
ภาควิชาต่อไปได้ และสืบเน่ืองจากนโยบายของคณะบริหารธุรกิจต้องการให้ ระบบการพิมพ์
โครงงานพิเศษตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีระบบเดียวกนักับการพิมพก์ารคน้ควา้อิสระ 
และวิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาโท รวมทั้งการพิมพด์ุษฎีนิพนธ์ในระดบัปริญญาเอก ดงันั้นจึงขอ
สรุปหลกัเกณฑก์ารพิมพโ์ครงงานพิเศษ ดงัน้ี 
 

 1. กระดาษที่ใชพิ้มพเ์น้ือหาโครงงานพิเศษ ตอ้งเป็นกระดาษขาว ขนาด A4 ชนิด 70 หรือ 80 
แกรม และใชเ้พียงหนา้เดียว พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ทั้งหมด 
 

 2. การจดัท ารูปเล่ม ใชวิ้ธีการถ่ายเอกสาร โดยอกัษรและรูปภาพจะตอ้งมีความชดัเจน 
 

 3. การเวน้ระยะยอ่หนา้ ให้ตั้งระยะไวท้ี่ TAB ที่ 1 
 

 4. การตั้งค่าหนา้กระดาษ (Page Set Up) ให้ตั้งระยะขอบบน ขอบล่าง และขอบขวา = 1 น้ิว 
หรือ 2.54 มม. ส่วนขอบซ้าย = 1.5 น้ิว หรือ 3.81 ซม. ก าหนดการตั้งค่าตลอดการพิมพรู์ปเล่ม 
 

 5. การพิมพเ์ลขหน้าในส่วนของบทคดัย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบญั สารบญัตาราง และ
สารบญัภาพ ให้ใชต้วัเลขโรมนั I  II  III  IV  V เป็นตน้ ในต าแหน่งตรงกลางขอบล่างของหนา้ 
 

 6. การพิมพเ์ลขหนา้ในส่วนของเน้ือหา ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง ภาคผนวก ให้ใชต้วัเลขอารบิค 1  2   
3  4  5 เป็นตน้ ในต าแหน่งขวามือขอบบน โดยห่างจากขอบบน 0.5 น้ิว และห่างจากขอบขวา 1 น้ิว 
ทั้งน้ีหนา้แรกของแต่ละบท ไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้ แต่ยงันบัหนา้ตามล าดบั 
 

 7. การพิมพ ์บทที่ ให้พิมพก์ลางหน้ากระดาษ ตวัเขม้ (Bold) ขนาด 20 Point ส่วนช่ือบท ให้
พิมพก์ลางหนา้กระดาษ ตวัเขม้ (Bold) ขนาด 24 Point เช่น 

 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 8. การพิมพหั์วขอ้ใหญ่ ให้พิมพชิ์ดขอบซ้าย ขึ้นตน้ตวัเลขตวัแรกดว้ยหมายเลขประจ าบท 
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และตามดว้ยล าดบัเลขของหัวขอ้ เวน้ 2 ตวัอกัษร จึงตามดว้ยช่ือ
หัวขอ้ใหญ่ พิมพด์ว้ยตวัเขม้ ขนาด 18 Point โดยพิมพห่์างจากบรรทดับน 1 บรรทดั หรือ 16 Point
เช่น 
 

2.1//แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 
 

 9. การพิมพหั์วขอ้ย่อย ซ่ึงหมายถึงหัวขอ้ที่แบ่งจากหัวขอ้ใหญ่ ให้พิมพเ์วน้จากขอบซ้ายใน
ระยะย่อหน้า (TAB ที่ 1) ขึ้นตน้ดว้ยตวัเลขของหัวขอ้ใหญ่ ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และ
ตามดว้ยล าดบัเลขของหัวขอ้ย่อย เวน้ 2 ตวัอกัษร จึงตามดว้ยช่ือหัวขอ้ย่อย พิมพด์ว้ยตวัเขม้ ขนาด 
16 Point โดยพิมพห่์างจากบรรทดับน ½  บรรทดั หรือ 8 Point เช่น 
 

 2.1.1//ความหมายของความพึงพอใจ 
 

 10. การพิมพต์าราง ให้พิมพแ์ทรกปนไปในแต่ละบทของเน้ือหาที่มีความสัมพนัธ์กนั ตอ้ง
เวน้ 1 บรรทดัก่อนการพิมพต์ารางเสมอ โดยพิมพค์ าว่า ตารางที่ ชิดขอบซ้าย เวน้ 2 ตวัอกัษร ตาม
ดว้ยตวัเลขหมายเลขประจ าบท ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) แล ะตามดว้ยล าดบัเลขของตาราง 
พิมพด์ว้ยตวัเขม้ ขนาด 16 Point เวน้ 2 ตวัอกัษร จึงตามดว้ยช่ือตาราง ตวัไม่เขม้ ขนาด 16 Point เช่น 
ตารางที่//2.1//ช่ือตาราง   
 หลงัจากนั้นให้ตามดว้ยหัวตารางทนัทีโดยไม่ตอ้งเวน้บรรทดั หากช่ือตารางมีความยาวเกิน
กว่า 1 บรรทดั ให้พิมพช่ื์อตารางในบรรทดัล่างเร่ิมตรงกบัพยญัชนะตวัแรกของช่ือบรรทดับน  
 ในกรณีที่ตารางมีความกวา้งมาก อนุโลมให้ยอ่ส่วนลงแต่ยงัสามารถอ่านไดอ้ยา่งชดัเจน หรือ
อาจพิมพต์ารางตามแนวขวางของกระดาษก็ได ้ 
 ในกรณีที่ตารางมีความยาวมากเกินกว่าจะสามารถพิมพไ์ด้หมดภายใน 1 หน้า ให้ขึ้นหน้า
ใหม่ โดยพิมพค์ าว่า  
ตารางที่//2.1//(ต่อ) 
 

 11. การพิมพ์รูปภาพ ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนการวางรูปภาพ โดยวางรูปภาพไว้กลาง
หนา้กระดาษ พิมพค์ าว่า ภาพที่ ไวใ้ตรู้ปภาพ กลางหนา้กระดาษ เวน้  2 ตัวอักษร ตามด้วยตัวเลข
หมายเลขประจ าบท ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) แล ะตามดว้ยล าดบัเลขของรูปภาพ พิมพด์ว้ย
ตวัเขม้ ขนาด 16 Point เวน้ 2 ตวัอกัษร จึงตามดว้ยช่ือภาพ ดว้ยตวัไม่เขม้ ขนาด 16 Point เช่น  



ภาพที/่/2.1//ช่ือภาพ 
 

 12. การพิมพ์สารบัญ ให้พิมพ์ค าว่า สารบัญ ไวก้ลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรขนาด 24 
Point ตวัเขม้ หลงัจากนั้นให้เวน้ 1 บรรทดั (Enter ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้) จึงพิมพค์ าว่า หนา้ ดว้ย
ตัวอักษรขนาด 16 Point ตัวไม่เข้มไวชิ้ดขอบขวา และพิมพ์รายการของสารบัญในบรรทดัถดัไป 
ส่วนเลขหน้าให้พิมพไ์วต้รงกบัแนวขอบขวา โดยพิมพจุ์ดไข่ปลาเช่ือมโยงกบัรายการเน้ือหา ทั้งน้ี
ระหว่างบทต่าง ๆ บรรณานุกรม และภาคผนวก ให้เวน้ 1 บรรทดั (Enter ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้)  
 13. การพิมพส์ารบญัตาราง ให้พิมพค์ าว่า สารบญัตาราง ไวก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ยตวัอกัษร
ขนาด 24 Point ตวัเขม้ หลงัจากนั้นให้เวน้ 1 บรรทดั (Enter ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้) พิมพค์ าว่า 
ตารางที่ ไวชิ้ดขอบซ้าย ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ และพิมพค์ าว่า หน้า ชิดขอบขวา 
ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้เช่นกนั จึงพิมพร์ายการของสารบญัตารางในบรรทดัถดัไป 
โดยพิมพจุ์ดไข่ปลาเช่ือมโยงกบัรายการกบัเลขหนา้ 
 14. การพิมพ์สารบัญภาพ ให้พิมพ์ค าว่า สารบัญภาพ ไวก้ลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษร
ขนาด 24 Point ตวัเขม้ หลงัจากนั้นให้เวน้ 1 บรรทดั (Enter ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้) พิมพค์ าว่า 
ภาพที่ ไวชิ้ดขอบซ้าย ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ และพิมพค์ าว่า หนา้ ชิดขอบขวา ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้เช่นกนั จึงพิมพร์ายการของสารบญัภาพในบรรทดัถัดไป โดย
พิมพจุ์ดไข่ปลาเช่ือมโยงกบัรายการกบัเลขหนา้ 
 15. การพิมพส์มการคณิตศาสตร์ สามารถพิมพแ์ทรกปนลงไปในเน้ือหาที่สอดคลอ้งกนั โดย
บรรทดัที่จะพิมพส์มการควรมีระยะห่างจากบรรทดับนและล่าง 1 บรรทดั พิมพต์วัสมการไวก้ลาง
หนา้กระดาษ ดว้ยตวัอกัษรแบบ Time New Roman ขนาด 11 Point 
 

 
 

  
 
  

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

ส่วนประกอบของโครงงานพเิศษ 

  
 ส่วนประกอบของโครงงานพิเศษ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 
ส่วนที่ 1  เรียกว่า “ส่วนต้น”  
 ประกอบดว้ย  
 1. ปกนอก 
 2. กระดาษรองปก 
 3. ปกใน 
 4. ใบรับรองโครงงานพิเศษ 
 5. บทคดัยอ่ภาษาไทย 
 6. กิตติกรรมประกาศ 
 7. สารบญั 
 8. สารบญัตาราง (ถา้มี) 
 9. สารบญัภาพ (ถา้มี) 
 
ส่วนที่ 2  เรียกว่า “ส่วนกลาง” 
 ประกอบดว้ยบทต่าง ๆ จ านวน 5 บท ดงัน้ี 
 บทที่ 1 บทน า 
   1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
   1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
   1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บ 
   1.4 ขอบเขตการศึกษา 
   1.5 นิยามศพัท ์(ถา้มี) 
   1.6 สมมติฐานของการศึกษา (ถา้มี) 
   1.7 กรอบแนวความคิดของการศึกษา 
 
 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
   ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี ที่น ามาประยุกต์ใช้กับโครงงานพิเศษ ตลอดจนการ
 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่มีความใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกบัโครงงานพิเศษที่ศึกษา 



 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจยั  
   3.1 แหล่งขอ้มูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.2 เคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.3 ประชากรและขนาดตวัอยา่ง 
   3.4 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
   3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด แยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตาม
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา อาจมีตารางหรือภาพประกอบ รวมถึงมีการใช้หลักสถิติ
 ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือทดสอบสมมติฐาน ภาษาที่ใช้ในการเขียนผลการวิเคราะห์
 ขอ้มูลควรเป็นภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด มีขอ้ความกระชับ ชัดเจน ไดใ้จความ และถูกตอ้ง
 ตามหลกัไวยากรณ์ ซ่ึงจะท าให้โครงงานพิเศษเป็นงานที่มีคุณภาพ โดยไม่เนน้ปริมาณจ านวน
 หน้า นอกจากน้ีการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล ยงัควรค านึงถึงผูอ้่านด้วยการใช้ภาษาที่
 สามารถส่ือความหมายให้ผูอ้่านเขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกนักบัผูศ้ึกษา  
  

 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
   5.1 สรุป 
   5.2 อภิปรายผล 
   5.3 ขอ้เสนอแนะ 
    

ส่วนที่ 3  เรียกว่า “ส่วนท้าย” 
 ประกอบดว้ย  
 -  บรรณานุกรม  
 -  ภาคผนวก 
  

ส่วนที่ 3 

รูปแบบการพมิพ์โครงงานพเิศษ 

  
 โครงงานพิเศษในระดับปริญญาตรี ยึดรูปแบบการพิมพต์ามคู่มือการพิมพวิ์ทยานิพนธ์ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเข้าใจได้ง่าย จึงได้จัดใน
รูปแบบของ Template พร้อมกบัค าอธิบาย ดงัน้ี 



 
       

      
ความตอ้งการพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริหารน ้ามนั ปตท. ในเส้นทาง

แหล่งท่องเที่ยวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 

Developing Requirement for Marketing Mix of Using Gas Station  
in Ayutthaya Touring Route 

 
โดย 

 
                                                    นางสาวกนกพร     กุลชุติสิน 
                                                    นางสาวกอบวั        ทิพรัตน์ 
                                                    นางสาวธนัยช์นก   บ ารุงรัตน์   

 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
 
 

KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 
BUSINESS SCHOOL 

  
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   King Mongkut’s Institute of 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง    Technology Ladkrabang 
กรุงเทพฯ (10520)     Bangkok, Thailand (10520) 

ช่ือเร่ืองทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ย Angsana New ขนาด 16 พอยท ์ไม่เขม้ โดยพิมพใ์ห้อยู่ก่ึงกลางทุกบรรทดั จดัขอ้ความให้

สมดุลดูสวยงาม ภาษาองักฤษให้พิมพอ์กัษรตวัแรกของแต่ละค าดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ ส่วนค า article, conjunction, preposition ใชต้วัพิมพเ์ล็ก  

เคาะเวน้บรรทดั 2 Enter ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 16 Point  ไม่เขม้ 

 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร 

Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

ช่ือสถาบนัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18 Point ตวัเขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 2 Enter ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

ค าว่า โดย และช่ือคณะผูศ้ึกษา ใชต้วัอกัษร 

Angsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

เคาะเวน้บรรทดั 2 Enter ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 16 Point  ไม่เขม้ 

 

ช่ือคณะ ใชต้วัอกัษร Angsana New 
ขนาด 18 Point ตวัเขม้ 

ตัวอย่างการพิมพ์
ปกนอก 



ความต้องการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริหารน ้ามัน ปตท. ใน
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
Developing Requirement for Marketing Mix of Using Gas Station  

in Ayutthaya Touring Route 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 
นางสาวกนกพร     กุลชุติสิน 
นางสาวกอบัว        ทิพรัตน์ 
นางสาวธันย์ชนก   บ ารุงรัตน์   

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ปีการศึกษา 25xx 

ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18 Point ตวัเขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 

 

ขอ้ความส่วนทา้ย ใช้
ตวัอกัษร Angsana 

New ขนาด 16 Point 
ตวัเขม้ 

 

ค าว่า โดย และช่ือคณะผูศ้ึกษา ใชต้วัอกัษร 
Angsana New ขนาด 16 Point ตวัเขม้ 

เวน้ระยะให้สมดุลกบัขอ้ความและพ้ืนที่ของหนา้ ซ่ึงไดก้  าหนด 
Page Set Up ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 

เวน้ระยะให้สมดุลกบัขอ้ความและพ้ืนที่ของหนา้ ซ่ึงไดก้  าหนด 
Page Set Up ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 

ตัวอย่างการพิมพ์
ปกใน 



 
       

ใบรับรองโครงงานพิเศษ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 
เร่ือง 

ความตอ้งการพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริหารน ้ามนั ปตท. ในเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

 
Developing Requirement for Marketing Mix of Using Gas Station  

in Ayutthaya Touring Route 
 

โดย 
นางสาวกนกพร     กุลชุติสิน 
นางสาวกอบวั        ทิพรัตน์ 
นางสาวธนัยช์นก   บ ารุงรัตน์   

 
รายงานฉบบัน้ีไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
วิชาโครงงานพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  
เมื่อวนัที่ ........./.........../........ 

 
อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานพิเศษ ................................................................... ........./............/........... 
                  (...............................................................) 
 
ประธานหลกัสูตร  ................................................................     ........./.........../............ 

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

ขอ้ความทั้งหมดในใบรับรองโครงงานพิเศษ ใช้ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 
ไม่หนา ทั้งหมด 

 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

ตัวอย่างการพิมพ์
ใบรับรองโครงงาน

ระบุวนัที่ / ช่ือเดือน / ปี พ.ศ. ที่
เสนอผลโครงงานพิเศษ 

พิมพ์ช่ือต าแหน่งทางวิชาการและ
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานพิเศษ 

พิมพ์ช่ือต าแหน่งทางวิชาการและ
ช่ือประธานหลกัสูตร 



 
 

ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย)         พฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านพาณิชย ์            
อิเล็กทรอนิกส์ 

ช่ือเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)     Behavior and Factors Influencing toward Buying Clean-Eating Food via        
                                         E-commerce 
ช่ือนักศึกษา                      นางสาวพรรณราย      พงษพ์ิธี 
                                     นางสาวลลิตา             บนัลือศรีสกุล 
 นางสาวสุณิชา            พิทกัษเ์ลิศกุล 
ปริญญา        บริหารธุรกิจบณัทิต          
คณะ  บริหารธุรกิจ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ  …………………………………………………….. 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

หัวขอ้ต่าง ๆ ในบทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ตวัเขม้ 

พิมพ์ช่ือต าแหน่งทางวิชาการและ
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานพิเศษ 

ขอ้ความที่เป็นรายละเอียดของแต่ละหัวขอ้ 

ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point 
ตวัไม่เขม้ 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
 

ข้อค านึงถึงในการพมิพ์บทคัดย่อ 

1. บทคดัยอ่ในรายงานการวิจยั ควรประกอบดว้ย 3 ยอ่หนา้ ดงัน้ี 

ยอ่หนา้ที่ 1 ประกอบดว้ยความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงคข์องการศึกษา และ
วิธีด าเนินการวิจยั (โดยสรุป) 
ยอ่หนา้ที่ 2 ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (โดยสรุป) 

ยอ่หนา้ที่ 3 ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะ (โดยสรุป) 
2. พิมพเ์ลขหนา้ดว้ยเลขโรมนั ในต าแหน่งดา้นล่าง กลางหนา้กระดาษ 

ตัวอย่างการพิมพ์
บทคัดย่อ 

ใชต้วัอกัษร Angsana New 
ขนาด 24 Point ตวัเขม้ 

 

พิมพเ์ลขหนา้ดว้ยเลขโรมนัตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณช่ือบุคคลที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ จนโครงงานพิเศษส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี ซ่ึงไดแ้ก่ อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานพิเศษ กรรมการสอบโครงงานพิเศษ ผูช่้วยเหลือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
รวมถึงแหล่งเงินทุน และผูใ้ห้การสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ เป็นตน้  
 
 

นางสาว …………………………….. 
นางสาว …………………………….. 
นางสาว …………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

ใชต้วัอกัษร Angsana New 
ขนาด 18 Point ตวัเขม้ 

 
เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 

 

ระบุช่ือ/นามสกลุคณะผูศ้ึกษา 
ในต าแหน่งชิดขวา 

เคาะเวน้บรรทดั 2 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New  
ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ตัวอย่างการพิมพ์
กิตติกรรมประกา

พิมพเ์ลขหนา้ดว้ยเลขโรมนั ตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 16 Point ไม่เขม้ 

เรียงเลขหนา้ต่อจากบทคดัยอ่ 

ขอ้ความในกิตติ
กรรม 

ประกาศ ใช้
ตวัอกัษรขนาด 
16 Point ไม่เขม้  
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ข้อค านึงถึงในการพมิพ์สารบัญ 
ในส่วนเลขหน้าของ บทคดัย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบญั สารบญัตาราง และสารบัญ
ภาพ ให้พิมพเ์ลขหนา้ดว้ยเลขโรมนั โดยมีจุดไข่ปลาเช่ือมโยงกบัขอ้ความในแต่ละรายการ 
 

ส่วนเลขหน้าของบทต่าง ๆ  ให้พิมพเ์ลขหนา้ดว้ยเลขอารบิค โดยมีจุดไข่ปลาเช่ือมโยงกบั
ขอ้ความในแต่ละรายการของสารบญั 

หากสารบญัพิมพไ์ม่พอใน 1 หนา้ ให้พิมพค์ า
ว่า สารบญั (ต่อ) ไวก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ย

ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 24 Point ตวัเขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 
 

พิมพชิ์ดขวา ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New  

ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 
 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 
 

ล าดบัหัวขอ้ เวน้ระยะย่อ
หน้า TAB ที่ 1 

 



 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                                                                                                                                         หนา้     
2.1        ค าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค…………………..     8 
3.1 สูตรการวิเคราะห์ โดยวิธี One – Way ANOVA……………………………………….    26     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพไ์วก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 24 Point ตวัเขม้  

 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 
 

พิมพชิ์ดขวา ดว้ยตวัอกัษร Angsana New  
ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

พิมพ์ชิดซ้าย 
ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New  
ขนาด 16 Point 
ตวัไม่เขม้ 

 

ตัวอย่างการพิมพ์
สารบัญตาราง

กิตติกรรมประกาศ 

พิมพต์วัเลข
ล าดบัท่ีตาราง
ชิดขอบซ้าย 
ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New  
ขนาด 16 Point 
ตวัไม่เขม้ 

 

เคาะ 8 Space 
ระหว่างล าดบั
ท่ีของตาราง
กบัช่ือตาราง 

 



 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                                                                                                                                            หนา้    
1.1        กรอบแนวความคิดของการศึกษา………………………………………...………………6
   
 
    
 
 
      
     
    
    
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    
     
     
     
     
     
     
    
    

พิมพไ์วก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New ขนาด 24 Point ตวัเขม้  

 

เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 
 

พิมพชิ์ดขวา ดว้ยตวัอกัษร Angsana New  
ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

พิมพชิ์ดซ้าย 
ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New  
ขนาด 16 Point 
ตวัไม่เขม้ 

 

ตัวอย่างการพิมพ์
สารบัญภาพ

กิตติกรรมประกาศ 

พิมพต์วัเลข
ล าดบัท่ีตาราง
ชิดขอบซ้าย 
ดว้ยตวัอกัษร 
Angsana New  
ขนาด 16 Point 
ตวัไม่เขม้ 

 

เคาะ 8 Space 
ระหว่างล าดบั
ท่ีของตาราง
กบัช่ือตาราง 

 



 
 

บทที่  1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
  
 ปัจจุบนั.....................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 คณะการบริหารและจัดการ เปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 
(ส านกังานอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  2558:  56) ………. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
  
 จากขอ้มูลของส านกังานอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
(2558:  56) ได้กล่าวว่าคณะการบริหารและจัดการไดเ้ปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัย เมื่อวนัที่ 15 
มกราคม 2558 ……………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   
 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.   เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ ………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรม............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
 

 ระหว่างช่ือบทกบัหัวขอ้ใหญ่ ให้เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ตั้งระยะย่อหนา้ไว ้TAB ท่ี 1  

การต้ังค่า Page Set Up  
ขอบบน ขอบล่าง ขอบขวา เวน้ 1 น้ิว หรือ 2.54 ซม. 

ขอบซ้าย เวน้ 1.5 น้ิว หรือ 3.81 ซม.  
และพิมพด์ว้ยตวัอกัษรAngsana New ทั้งหมด 

 

พิมพค์ าว่าบทที่และล าดบัที่ของบท กลางหนา้กระดาษ ดว้ยขนาด 20 

Point ตวัเขม้ และเคาะ 2 Space ระหว่างบทที่ กบัล าดบัที่ของบท 

พิมพช่ื์อบท ดว้ยขนาด 24 Point ตวัเขม้ 
 

หัวขอ้ใหญ่พิมพชิ์ดขอบซ้าย  ขนาด 18 Point ตวัเขม้ และเคาะ 
2 Space ระหว่างล าดบัท่ีของหัวขอ้ใหญก่บัช่ือหัวขอ้ใหญ่ 

 
 เคาะเวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 
ตั้งระยะระหว่างบรรทดัของขอ้ความ  = 1 และคลิก ✓ไม่เพ่ิมช่องว่าง

ระหว่างย่อหนา้ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  

ขนาด 18 Point 
ตวัเขม้ และเคาะ 
2 Space ระหว่าง
ล าดบัท่ีของ

หัวขอ้ใหญก่บัช่ือ
หัวขอ้ใหญ ่

 

เม่ือตอ้งการขึ้นหัวขอ้ใหญ่ทุกครั้ งให้เคาะ 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความให้เคาะ 1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ลักษณะการอ้างอิงเพื่อระบแุหล่งท่ีมาของข้อมูล  
ใชก้ารอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม – ปี  

ลกัษณะท่ี 1 ระบุช่ือ/นามสกุลผูแ้ต่ง หรือช่ือหน่วยงาน ตามดว้ยจุด เคาะ 2 Space ตามดว้ยปี 
พ.ศ. ตามดว้ยสัญลกัษณ์: เคาะ 2 Space ตามดว้ยเลขหนา้ โดยทั้งหมดพิมพอ์ยู่ในวงเล็บ 
 

ลกัษณะท่ี 2 ระบุช่ือ/นามสกุลผูแ้ต่ง หรือช่ือหน่วยงาน ตามด้วยวงเล็บเปิด ตามด้วยปี
พ.ศ. ตามดว้ยสัญลกัษณ์: เคาะ 2 Space ตามดว้ยเลขหนา้ ตามดว้ยวงเล็บปิด  (นกัศึกษา
สามารถเลือกใช้ลักษณะใดก็ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้ดุลยพินิจของอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงานพิเศษ) 
 

กรณีท่ีพิมพข์อ้ความไม่พอใน 1 บรรทดั การขึ้นบรรทดัต่อ ๆ ไป ตอ้งอยู่ชิดขอบซ้ายเสมอ 

 



 
 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.……………………………………………………………… …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา .............................................................................................................. 
........................................................................................ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนที่ ................................................................................................................ 
................................................................................................ 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาของการศึกษา ................................................................................... 
.................................................................................................. 
 

1.5  นิยามศัพท์ 
 
 น ้าแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water) หมายถึง .................................................................. 
..................................................................... 
  

1.6  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 สมมุติฐานที่ 1 ..................................................................................................................... 
................................................................................................ 
 สมมุติฐานที่ 2 ..................................................................................................................... 

ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความให้เคาะ 1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความให้เคาะ 1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่เคาะ  1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  ขนาด 

18 Point ตวัเขม้ 
และเคาะ 2 Space 
ระหว่างล าดบัท่ี

ของหัวขอ้ใหญ่กบั
ช่ือหัวขอ้ใหญ ่

 

ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความให้เคาะ 1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่เคาะ  1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 
ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความให้เคาะ 1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

หัวขอ้ใหญ่พิมพชิ์ดขอบซ้าย  
ขนาด 18 Point ตวัเขม้ และ
เคาะ 2 Space ระหว่างล าดบั
ท่ีของหัวขอ้ใหญก่บัช่ือ

หัวขอ้ใหญ ่
 

กรณีท่ีพิมพข์อ้ความ
ไม่พอใน 1 บรรทดั 
การขึ้นบรรทดัต่อ ๆ 
ไป ตอ้งอยู่ชิดซ้าย

เสมอ 
 
หัวขอ้ใหญ่พิมพชิ์ด
ขอบซ้าย  ขนาด 18 
Point ตวัเขม้ และ
เคาะ 2 Space 

ระหว่างล าดบัที่ของ
หัวขอ้ใหญ่กบัช่ือ

หัวขอ้ใหญ่ 
 

 

ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่เคาะ  1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

กรณีที่พิมพข์อ้ความ
ไม่พอใน 1 บรรทดั 
การขึ้นบรรทดัต่อ ๆ 
ไป ตอ้งอยู่ชิดซ้าย

เสมอ 
 

หัวขอ้ใหญ่พิมพชิ์ดขอบซ้าย  ขนาด 18 Point ตวัเขม้ และเคาะ 2 Space 
ระหว่างล าดบัท่ีของหัวขอ้ใหญ่กบัช่ือหัวขอ้ใหญ่ 

 



 
 

1.7  กรอบแนวความคิดของการศึกษา 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต ของพนกังานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง มีกรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้ ดงัภาพที่ 1.1 

 
หรือ 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต ของพนกังานบริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง มีกรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี (ภาพที่ 1.1) 
 
 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  1.1  กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

 
 

 
 
 
 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดต้่อเดือน 
5. สถานภาพ 
6. ลกัษณะการท างานเป็นกะ 
7. การท างานล่วงเวลา 
 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการบริโภค 
- การบริโภคอาหารเชา้ต่อสัปดาห์ 
- ปริมาณการด่ืมน ้าต่อวนั 
- ปริมาณในการด่ืมกาแฟต่อวนั 
- ความถี่ในการด่ืมแอลกฮอลต์อ่สัปดาห์ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการออกก าลงักาย 
- ความถี่ในการออกก าลงักายต่อสัปดาห์ 
- ระยะเวลาในการออกก าลงักายต่อคร้ัง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการพกัผ่อน 
- ช่วงเวลาของการเขา้นอน 
- ระยะเวลาในการนอนต่อคร้ัง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นนนัทนาการ 
- ระยะเวลาของการท ากิจกรรมนนัทนาการต่อคร้ัง 

 
 
 
 
 

ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความให้เคาะ 1 Enter ดว้ย ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

การระบุภาพในเน้ือหา รูปแบบท่ี 1 

การระบุภาพในเน้ือหา รูปแบบท่ี 2 ระหว่างขอ้ความกบัการแสดงภาพเคาะ 1  Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างภาพกบัช่ือภาพ เคาะ 1 Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

พิมพภ์าพท่ี เคาะ 2 Space ตามดว้ยเลขท่ีล าดบัภาพ ดว้ยตวัอกัษร
ขนาด 16 Point ตวัเขม้ เคาะ 2 Space ตามดว้ยช่ือภาพ 

พิมพ์ช่ือภาพไวก้ลางหนา้กระดาษ  
ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้  

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  

ขนาด 18 Point 
ตวัเขม้ และเคาะ 2 

Space ระหว่าง
ล าดบัท่ีของหัวขอ้
ใหญ่กบัช่ือหัวขอ้

ใหญ่ 
 



 
 

ตัวอย่างการแสดงภาพที่น ามาจากแหล่งอ่ืน ๆ 

 

 

 
ภาพที่  1.2  ตลาดน ้าแร่และส่วนแบ่งการตลาดปี พ.ศ.  2557 

ที่มา:  Positioning.  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างภาพกบัช่ือภาพ เคาะ 1 Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของภาพ หากภาพนั้นน ามาจากผูอ้ื่น ให้พิมพค์ าว่า ท่ีมา 
ตามดว้ยสัญลกัษณ์:  

หลงัจากนั้นเคาะ  2 Space จึงพิมพแ์หล่งอา้งอิง ตามดว้ยสัญลกัษณ์จุด 
เคาะ 2 Space จึงพิมพเ์ลขปี พ.ศ.หรือ ปี ค.ศ. 

 
 

 

 

พิมพภ์าพท่ี เคาะ 2 Space ตามดว้ยเลขท่ี
ล าดบัภาพ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point 
ตวัเขม้ เคาะ 2 Space ตามดว้ยช่ือภาพ 

 

พิมพ์ช่ือภาพไวก้ลางหนา้กระดาษ  
ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้  

หมายเหตุ  การพิมพ์ตัวเลขในโครงงานพิเศษ  
ให้ใช้โหมดการพิมพ์ภาษาอังกฤษเสมอ 

ระหว่างขอ้ความกบัการแสดงภาพเคาะ 1  Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 



 
 

ตัวอย่างการจัดพิมพ์ตาราง 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลจากพนักงานของบริษทั แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้สดง
จ านวนพนกังาน และจ านวนตวัอยา่งที่สุ่มได ้ดงัตารางที่ 1.1  
หรือ 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลจากพนักงานของบริษทั แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้สดง
จ านวนพนกังาน และจ านวนตวัอยา่งที่สุ่มได ้ดงัน้ี (ตารางที่ 1.1) 
 
ตารางที่  1.1  จ านวนพนกังานแบ่งตามแผนก 

แผนก จ านวนพนกังาน จ านวนตวัอยา่ง 
1. แผนกวิศวกรรม 25 9 
2. แผนกซ่อมบ ารุง 34 13 
3. แผนกผลิต  427 154 
4. แผนกควบคุมคุณภาพ 149 54 
5. แผนกบญัชี  8 3 
6. แผนกธุรการ 4 1 
7. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 
8. แผนกทรัพยากรบุคคล 22 8 
9. แผนกความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 4 1 
10. แผนกวางแผนการผลิต 17 6 
11. แผนกคลงัสินคา้ 24 9 

รวม 719 260 
ที่มา:  แผนกทรัพยากรบุคคลบริษทัโตโยตา้โบโชคุ ฟิลเทรชัน่ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั.  2558 
 

 
    
    
    
    
หมายเหตุ  การแสดงภาพ หรือแสดงตาราง ตามตัวอย่างทีป่รากฏข้างต้นนี้ หากมภีาพหรือตาราง
ปรากฏอยู่ในบทอื่น ๆ  จะใช้รูปแบบการพิมพ์เดียวกันทั้งหมด 

การระบุภาพในเน้ือหา รูปแบบท่ี 1 

การระบุภาพในเน้ือหา รูปแบบท่ี 2 
ระหว่างขอ้ความกบัการแสดงตาราง เคาะ 1  Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 
พิมพต์ารางที่ เคาะ 2 

Space ตามดว้ย
ล าดบัที่ของตาราง 
เคาะ 2 Space ตาม
ดว้ยช่ือตาราง วาง
ชิดขอบซ้าย ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด 16 

Point ตวัเขม้  

พิมพช่ื์อตารางดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
และตามดว้ยหัวตารางทนัทีโดยไม่ตอ้งเคาะ Enter 

ตารางจะมีเส้น

แบ่งแถว (Row) 

และเส้นแบ่ง

สดมภ ์(Column) 

แต่จะไม่มีเส้น

กรอบซ้ายและขวา 

การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของตาราง หากขอ้มูลในตารางน ามาจากผูอ้ื่น ให้พิมพ์
ค าว่า ท่ีมา (ชิดซ้าย) ตามดว้ยสัญลกัษณ์:  

หลงัจากนั้นเคาะ 2 Space จึงพิมพแ์หล่งอา้งอิง ตามดว้ยสัญลกัษณ์จุด 
เคาะ 2 Space จึงพิมพเ์ลขปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. 

 
 

 

 



 
 

บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดแนวคิด ทฤษฎี ไวด้งัน้ี 
 1.  แนวคิดทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2.  แนวคิดทางดา้นส่วนประสมการตลาด 
 3.  แนวคิดทางดา้นความพึงพอใจ 
 

2.1  แนวคิดทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

 2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Kotler (2013)ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ …………………………… 
............................................................................................................................. ................................
......................................................................................... 
 

 2.2.2  โมเดลของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือที่เรียกว่า “ส่ิงกระตุน้-การตอบสนอง” หรือ “Stimulus – 
Response Model” เรียกส้ัน ๆ ว่า “S-R Model (Kotlor. 2016) ประกอบดว้ย 
  1.  ส่ิงกระตุน้ คือ .............................................................................................................. 
..................................................................................................... ประกอบดว้ย 
   1.1  ส่ิงกระตุน้ภายใน คือ ........................................................................................... 
.................................................................................. 
   1.2  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด คือ ................................................................................. 
..................................................................................... 
   1.3  ส่ิงกระตุน้อื่น ๆ คือ .............................................................................................. 
................................................................. 
  2.  กล่องด า คือ ................................................................................................................. 
............................................ ประกอบดว้ย 
   2.1  ลกัษณะของผูบ้ริโภค ........................................................................................... 
.......................................................... 
   2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ……………………………………………………… 
…………………………………………………. 

ล าดบัขอ้ 1 จดัให้ตรงกบัตวัเลข
สุดทา้ยของหัวขอ้ยอ่ย 

ล าดบัขอ้ย่อย 1.1 จดัให้
ตรงกบัพยญัชนะตวัแรก

ของล าดบัขอ้ 1 

พิมพค์ าว่าบทที่และล าดบัที่ของบท กลางหนา้กระดาษ ดว้ยขนาด 20 Point ตวัเขม้ 

พิมพช่ื์อบท ดว้ยขนาด 24 Point ตวัเขม้ 
 

ตั้งระยะย่อหนา้
ไว ้TAB ท่ี 1  

 ระหว่างช่ือบทกบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 
 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัหัวขอ้ย่อยระดบัย่อหน้า ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 8 Point  ตวัไม่เขม้ 

 พิมพห์ัวขอ้ย่อย
ระดบัย่อหนา้ 
ดว้ยขนาด 16 
Point ตวัเขม้ 

 

พิมพห์ัวขอ้ใหญ่
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ยอ่ยระดบัยอ่หน้า ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 8 Point  ตวัไม่เขม้ 

 



 
 

  3. การตอบสนอง ............................................................................................................ 
.................................................. 
 

 2.2.3  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 (ขอ้ความบรรยาย).................................................................................................................... 
................................................ ค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 
1H (Kotler. 2009) ประกอบดว้ย (ตารางที่ 2.1)  
 
ตารางที่  2.1  ค าถาม 7 ค าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ตอ้งการทราบ (7 Os) กลยทุธ์การตลาดที่เก่ียวขอ้ง 

1.  ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the Target  
Market?) 
  

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย   
(Occupants) ทางดา้น  
1)  ประชากรศาสตร์   
2)  ภูมิศาสตร์   
3)  จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์   
4)  พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ ราคา   
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม 
การตลาดที่เหมาะสม  สามารถ  
สนองความพึงพอใจของกลุ่ม 
เป้าหมายได ้

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร             
 
(What does the 
Consumer Buy?) 

ส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  
(Objects) ส่ิงที่ผูบ้ริโภค 
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์ คือ 
ตอ้งการคุณสมบตัิหรือ 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Component)  และ 
 ความแตกต่างที่ เหนือกว่าคู่
แ ข่ ง ขั น  (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product  
Strategies) ประกอบดว้ย  
1) ผลิตภณัฑห์ลกั   
2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่   
การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 
รูปแบบบริการ คุณภาพ  เป็นตน้   
3) ผลิตภณัฑค์วบ   
4) ผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงั   
5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์ 
ความแตกต่างทางการแข่งขนั  
(Competitive Differentiation) 
 

 

 
 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ยอ่ยระดบัยอ่หน้า ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 8 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างขอ้ความกบัการแสดงตาราง เคาะ 1  Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

พิมพต์ารางที่ เคาะ 2 
Space ตามดว้ย

ล าดบัตาราง วางไว้
ชิดขอบซ้าย ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด 16 

Point ตวัเขม้ เคาะ 2 
Space ตามดว้ยช่ือ

ตาราง 

พิมพช่ื์อตารางดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
และตามดว้ยหัวตารางทนัทีโดยไม่ตอ้งเคาะ Enter 

ตารางจะมีเส้น
แบ่งแถว (Row) 
และเส้นแบ่ง

สดมภ ์(Column) 
แต่จะไม่มีเส้น

กรอบซ้ายและขวา 



 
 

ตารางที่  2.1  (ต่อ)   
ค าถาม (6Ws และ 1H)  ค าตอบที่ตอ้งการทราบ  กลยทุธ์การตลาดที่เก่ียวขอ้ง 

3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
 Consumer Buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 
เพื่อสนองความตอ้งการดา้น 
ร่างกายและดา้นจิตวิทยา ซ่ึง 
ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือ คือ  
1)  ปัจจยัภายในหรือปัจจยั 
ทางจิตวิทยา   
2)  ปัจจยัทางสังคมและ
วฒันธรรม 
3)  ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ที่ใชม้ากคือ  
1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
(Product Strategies)   
2) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด  
(Promotion Strategies) 
3) กลยทุธ์ดา้นราคา    
(Price  Strategies)   
4) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั 
จ าหน่าย (Distribution Channel 
Strategies) 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who Participates in the  
Buying?) 

บทบาทของกลุม่ต่าง ๆ  
(Organizations) มีอิทธิพลใน 
การตดัสินใจซ่ึงประกอบดว้ย  
1) ผูริ้เร่ิม   
2) ผูม้ีอิทธิพล   
3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ   
4) ผูซ้ื้อ   
5) ผูใ้ช้ 

กลยทุธ์ที่ใชม้ากคือ  การโฆษณา  
และ  (หรือ)  กลยทุธ์การส่งเสริม 
การตลาด (Advertising and  
Promotion Strategies) โดยใช้ 
กลุ่มอิทธิพล 

5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเมื่อใด 
(When does the Consumer  
Buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ  
ช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของ 
เดือน ช่วงเวลาใดของโอกาส 
พิเศษหรือเทศกาล  และ 
วนัส าคญัต่าง ๆ 

กลยทุธ์ที่ใชม้ากคือกลยทุธ์การ 
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
 Strategies)  เช่น ท าการ 
การตลาดเมื่อใดจึงจะ 
สอดคลอ้ง 
กบัโอกาสในการซ้ือ 

ที่มา:  Kotler.  2009 
 

 
 

กรณีเน้ือหาตารางมีความยาวไม่พอบรรจุใน 1 หนา้  ให้พิมพค์ าว่า (ต่อ)  
ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ตวัเขม้ 

 

การอา้งอิงแหล่งท่ีมาจากเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใชเ้ฉพาะช่ือสกุล  
โดยพิมพค์ าว่า ท่ีมา (ชิดซ้าย) ตามดว้ยสัญลกัษณ์:  

หลงัจากนั้นเคาะ 2 Space จึงพิมพช่ื์อสกุล ตามดว้ยสญัลกัษณ์จุด 
เคาะ 2 Space จึงพิมพเ์ลขปี ค.ศ. 

 
 

 



 
 

2.2  แนวคิดทางด้านส่วนประสมการตลาด 
 
 (ขอ้ความบรรยาย) ................................................................................................................... 
.................................................................................................  
 

 2.2.1  ความหมายของส่วนประสมการตลาด 
 (ค าบรรยาย) ............................................................................................................................. 
........................................................................................ 
 

 2.2.2  องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี (สมจิตร ลว้นจ าเริญ.  
2559:  28)  
  1.  ผลิตภณัฑ ์.................................................................................................................... 
........................................................................................ 
 ผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 
   1.1  …………………………………………………………… 
   1.2  …………………………………………………………….. 
  2.  ราคา ............................................................................................................................ 
  3. การจดัจ าหน่าย .............................................................................. 
  4. การส่ือสารการตลาด .............................................................. 
   4.1 การโฆษณา 
   4.2 การขายโดยบุคคล 
   4.3 การส่งเสริมการขาย 
   4.4   การประชาสัมพนัธ์ 
   

 
 
 
 
 

บทที่  3  

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ยอ่ยระดบัยอ่หน้า ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 8 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ยอ่ยระดบัยอ่หน้า ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 8 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ล าดบัขอ้ 1 จดัให้ตรงกบัตวัเลข
สุดทา้ยของหัวขอ้ยอ่ย 

ล าดบัขอ้ย่อย 1.1 จดัให้ตรงกบั
พยญัชนะตวัแรกของล าดบัขอ้ 1 

ข้อค านึงถึงในการพมิพ์เนือ้หาบทที่ 2 
เน่ืองจากเน้ือหาในบทที่ 2 น้ี การแบ่งหัวขอ้ใหญ่ และหัวขอ้ย่อย จะแตกต่างกนัตามเน้ือหาของ
โครงงานพิเศษของนกัศึกษาแต่ละคน อยา่งไรก็ตามขอให้ยึดถือการพิมพด์ว้ยรูปแบบดงัน้ี 
หัวข้อใหญ่ ให้พิมพไ์วชิ้ดขอบซ้าย โดยใชเ้ลขหมายประจ าบท ตามดว้ยจุด และตามดว้ยเลขล าดบั
ของหัวขอ้ใหญ่ เวน้ 2 ตวัอกัษร แลว้ตามดว้ยช่ือหัวขอ้ใหญ่ ขนาด 18 Point ตวัเขม้ เช่น 

2.1// แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
หัวข้อย่อย คือหัวขอ้ที่แบ่งจากหัวขอ้ใหญ่ พิมพใ์นระยะย่อหน้า ดว้ยตวัเลขของหัวขอ้ใหญ่ ตาม
ด้วยจุด ตามด้วยเลขล าดบัของหัวขอ้ย่อย เวน้ 2 ตัวอักษร แล้วตามด้วยช่ือหัวข้อย่อย ขนาด 16 
Point ตวัเขม้ เช่น  
 2.1.1//ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 



 
 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง ......................................................................................................................... 
......................................................... มีวิธีด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 
 

3.1  แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ……………………… 
.................................................................... เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการส ารวจ  จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคอายรุะหว่าง 23 – 35 ปี  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจาก
หนงัสือ วารสาร บทความทางวิชาการ เอกสารทางดา้นการตลาด เอกสารนโยบายสถิติ และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที่ไดจ้ากทางอินเทอร์เน็ต  
 

3.2   เคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยค าถาม 
3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบั...................................................................................................... 
 ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบั ................................................................................................... 
 ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบั ................................................................................................... 

 

3.3  ประชากรและขนาดตัวอย่าง  
 
 (ขอ้ความบรรยาย) .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................... 

พิมพค์ าว่าบทที่และล าดบัที่ของบท กลางหนา้กระดาษ ดว้ยขนาด 20 Point ตวัเขม้ 

พิมพช่ื์อบท ดว้ยขนาด 24 Point ตวัเขม้ 
 

 ระหว่างช่ือบทกบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ตั้งระยะย่อหนา้
ไว ้TAB ท่ี 1  

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 
หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 



 
 

3.4  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 
 (ขอ้ความบรรยาย) …………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
.................................................................... 

 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 (ขอ้ความบรรยาย) .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ 

 

ข้อค านึงถึงในการพมิพ์บทที่ 3 

เน้ือหาในบทที่ 3 อาจจะมีสมการคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องแสดงไว้ในเน้ือหา ซ่ึงนักศึกษา
สามารถที่จะพิมพแ์ทรกปนไปกบัเน้ือหาได ้โดยบรรทดัที่จะพิมพส์มการนั้น ควรมีระยะห่าง
จากบรรทดัปกติบนและล่าง 1 บรรทดั หรือขนาดตวัอกัษร Angsana New 16 Point ตวัไม่เข้ม 
และตัวสมการควรพิมพ์ไวก้ลางหน้ากระดาษตามความเหมาะสม ด้วยตัวอักษร Times New  

Roman ขนาด 11 Point  
 
 



 
 

บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
 
ตารางที่  4.1  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 213 55.30 

ชาย 172 44.70 

รวม 385 100.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพค์ าว่าบทที่และล าดบัที่ของบท กลางหนา้กระดาษ ดว้ยขนาด 20 Point ตวัเขม้ 

พิมพช่ื์อบท ดว้ยขนาด 24 Point ตวัเขม้ 
 

 ระหว่างช่ือบทกบัหัวขอ้ใหญ่ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ระหว่างขอ้ความกบัการแสดงตาราง เคาะ 1  Enter ดว้ยขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

พิมพต์ารางที่ เคาะ 2 
Space ตามดว้ย

ล าดบัที่ตาราง วาง
ชิดขอบซ้าย ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด 16 

Point ตวัเขม้ เคาะ 2 
Space ตามดว้ยช่ือ

ตาราง 

พิมพช่ื์อตารางดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 Point ไม่เขม้ 
และตามดว้ยหัวตารางทนัทีโดยไม่ตอ้งเคาะ Enter 

ตารางจะมีเส้นแบ่งแถว (Row)  
และเส้นแบ่งสดมภ ์(Column)  

แตไ่ม่ตอ้งมีเส้นกรอบซ้ายและขวา 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

ข้อค านึงถึงในการพมิพ์บทที่ 4 

นกัศึกษาเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบการแสดงตาราง หรือภาพ 
โดยบรรยายตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาที่นกัศึกษาไดก้ าหนดไว ้

เมื่อบรรยายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นที่เรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งอภิปรายผล 
โดยก าหนดให้เป็นหัวขอ้สุดทา้ยของบทที่ 4 น้ี 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 



 
 

บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป 
 
 (ขอ้ความบรรยาย) .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
..................................................................... 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 (ขอ้ความบรรยาย) .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
..................................................................... 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 (ขอ้ความบรรยาย)…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิมพค์ าว่าบทที่และล าดบัที่ของบท กลางหนา้กระดาษ ดว้ยขนาด 20 Point ตวัเขม้ 

พิมพช่ื์อบท ดว้ยขนาด 24 Point ตวัเขม้ 
 

 ระหว่างช่ือบทกบัหัวขอ้ใหญ่ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 
หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

หัวขอ้ใหญ่พิมพ์
ชิดขอบซ้าย  
ดว้ยขนาด 18 
Point ตวัเขม้ 

 

การก าหนดเลขหนา้ของบทที่ 1 – ภาคผนวก ให้ใชต้วัอกัษร Angsana 
New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ วางต าแหน่งดา้นบน ห่างจากขอบบน 0.5 

น้ิว และห่างจากขอบขวา 1 น้ิว  
ทั้งน้ี จะไม่แสดงเลขหนา้ในหนา้แรกของแต่ละบท 

 ระหว่างขอ้ความกบัหัวขอ้ใหญ ่ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 

 ระหว่างหัวขอ้ใหญ่กบัขอ้ความ ให้เวน้บรรทดั 1 Enter ดว้ยตวัอกัษรAngsana New ขนาด 16 Point  ตวัไม่เขม้ 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 

 บรรณานุกรม เป็นส่วนเดียวในโครงงานพิเศษ ที่จะไม่จัดขอบซ้าย โดยให้ใช้รูปแบบการ
เขียนบรรณานุกรม ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั เน่ืองจากในโครงงานพิเศษ ก าหนดให้การอ้างอิงแหล่งที่มาของขอ้มูลใช้การ
อา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม – ปี ดงันั้นจึงใช ้“บรรณานุกรม” เพ่ืออธิบายรายละเอียด
ของแหล่งที่มาดงักล่าว 
  

หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม 
 

  1.  ให้พิมพ ์ค าว่า บรรณานุกรม ไวก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ยตวัเขม้ขนาด 24 Point 

  2.  ให้เรียงรายการที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไวด้ว้ยกัน โดยเรียงล าดับตามพยญัชนะตวัแรกของ
รายการที่อา้งอิง (ก ถึง ฮ) กรณีที่เป็นพยญัชนะตวัเดียวกนั ต่างกนัในเร่ืองสระหรือวรรณยกุต ์ให้ยึด
วิธีการเรียงล าดบัอกัษรตามแบบพจนานุกรม 
 3.  เรียงล าดบัรายการบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยก่อน จึงตามดว้ยรายการบรรณานุกรมที่
เป็นภาษาองักฤษ ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่เขียนดว้ยภาษาองักฤษ ให้เรียงล าดบัรายการบรรณานุกรม
ภาษาองักฤษไวก้่อน แลว้จึงตามดว้ยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย 
 4.  เร่ิมพิมพร์ายการบรรณานุกรมชิดขอบซ้าย หากไม่สามารถพิมพร์ายละเอียดไดห้มดใน 1 
บรรทดั ให้ขึ้นบรรทดัใหม่โดยเร่ิมพิมพย์อ่หนา้เขา้ไป 1 แท๊บปกติ หากพิมพไ์ม่จบใน 2 บรรทดั ให้
ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 โดยเร่ิมพิมพ์ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเร่ิมรายการบรรณานุกรม
รายการใหม่ ให้พิมพร์ายการใหม่ชิดขอบซ้ายเช่นเดิมโดยไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 
 

วิธีลงรายการของบรรณนุกรม 
 

การลงรายการช่ือผู้แต่ง 
 1. ช่ือผูแ้ต่ง ไม่ตอ้งใชค้ าน าหนา้นาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย ์
 2. รายการอา้งอิงที่เป็นภาษาไทย ช่ือผูแ้ต่งให้ใชช่ื้อตวัและตามดว้ยช่ือสกุล 

 3. รายการอา้งอิงที่เป็นภาษาองักฤษ ช่ือผูแ้ต่งให้ใช้ช่ือสกุลน าหนา้ช่ือตวั โดยคัน่ดว้ยจุลภาค 
ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือแรก และช่ือกลาง ตามล าดบั 
 4.  ผูแ้ต่งที่มีฐานันดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ หรือ ยศ ให้ใช้ช่ือตัว ช่ือสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค และฐานนัดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ หรือยศ 

พิมพ ์ดว้ยขนาด 24 Point ตวัเขม้ 



 
 

 5. ผูแ้ต่งที่มีสมณศกัด์ิให้ใชช่ื้อตามที่ปรากฏในเอกสาร 
 6. ถา้มีผูแ้ต่ง 2 คน ให้ระบุช่ือผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยค าว่า “และ” หรือ “and” ในภาษาองักฤษ
คัน่ระหว่างช่ือผูแ้ต่งทั้ง 2 คน 
 7. ถา้มีผูแ้ต่งมากกว่า 2 คน ให้ระบุช่ือผูแ้ต่งทุกคน 
 8. ผูแ้ต่งที่ใชน้ามแฝงให้ใชน้ามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร 
 9. เอกสารแปล ให้ระบุช่ือผูแ้ต่งก่อน ส่วนช่ือผูแ้ปลให้ใส่ไวห้ลงัช่ือเร่ืองน าดว้ยค าว่า “แปล
จากเ ร่ือง………โดย ……….”  หรือ  “ translated from ………by ……….”  หรือ  “แปลโดย” 
“translated by” หรือ “แปลและเรียบเรียงโดย” ในกรณีไม่ทราบช่ือเร่ืองเดิม 
 10. เอกสารอา้งอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม เป็นตน้ ให้ใชช่ื้อหน่วยงานนั้นๆ 
เป็นผูแ้ต่ง ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหน่วยงานระดบักรมหรือหน่วยงานย่อยไปกว่ากรมและ
สังกัดอยู่ในกรมนั้นๆ แม้ว่าจะปรากฏช่ือกระทรวงอยู่ ให้ใช้ช่ือกรมเป็นผู้แต่ง ส่วนช่ือของ
หน่วยงานยอ่ยให้ไวใ้นส่วนของผูพ้ิมพ ์
 11. เอกสารที่มีเฉพาะช่ือ บรรณาธิการ (editor) หรือผูร้วบรวม (compiler) ให้ใช้ช่ือผูแ้ต่งคัน่
ด้วยจุลภาค (,) ตามด้วยค าว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
และ”editor” หรือ “compiler” ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษไวห้ลงัรายการผูแ้ต่ง 
 12. เอกสารอา้งอิงที่ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการให้ใชช่ื้อเร่ืองของ
เอกสารนั้นลงเป็นรายการแรก 
 

การลงรายการช่ือบทความ 
1. ให้ใชช่ื้อบทความตามที่ปรากฏในเอกสาร อยูใ่นเคร่ืองหมายอญัประกาศ “…………..” 
2. ช่ือบทความภาษาอังกฤษให้เขียนอักษรตัวแรกของทุกๆ ค า ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 

ยกเวน้ บุพบท สันธาน และค าน าหนา้นาม เวน้แต่จะเป็นค าแรกของช่ือบทความนั้น 
3. กรณีเป็นช่ือวิทยาศาสตร์ เช่น ช่ือพืช สัตว ์ที่เป็นภาษาลาติน แทรกอยูใ่ห้ใช ้ตัวเอียง หรือ

ขีดเส้นใตช่ื้อเฉพาะนั้น 
 

การลงรายการช่ือหนังสือหรือวารสาร 
1. ช่ือหนังสือหรือวารสารให้ขีดเส้นใต ้หรือพิมพต์วัเขม้ หรือตัวเอียง (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

ส าหรับโครงงานพิเศษ ให้พิมพด์ว้ยตัวเข้ม 
2. ช่ือวารสารต่างประเทศอาจใชช่ื้อยอ่ที่ถูกตอ้งของวารสารนั้นๆ ได ้
3. ช่ือหนงัสือที่พิมพเ์ป็นชุด ถา้อา้งเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถา้อา้งมากกว่า 1 

เล่ม แต่ไม่ต่อเน่ืองกนัให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่ม โดยมีจุลภาคคัน่ เช่น เล่ม 1, 3, 5, หรือ Vol. 1, 3, 
5 แต่ถา้ตอ้งการอา้งทุกเล่มในชุดนั้น ให้ใส่จ านวนเล่มทั้งหมดเช่น 5 เล่ม หรือ 5 Vol. ให้ขีดเส้นใต้



 
 

หรือพิมพต์วัเขม้ หรือตวัเอียง (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ต่อเน่ืองจากช่ือหนงัสือ ส าหรับโครงงานพิเศษ ให้
พิมพ์ด้วยตัวเข้ม 

การลงรายการคร้ังที่พิมพ์ 
1. การพิมพค์ร้ังที่ 1 หรือเป็นการพิมพค์ร้ังแรก ไม่ตอ้งระบุในรายการบรรณานุกรม 
2. ให้ระบุรายการคร้ังที่พิมพส์ าหรับคร้ังที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในส่ิงพิมพน์ั้น ๆ เช่น พิมพ์

คร้ังที่ 2. พิมพค์ร้ังที่ 2 แกไ้ขเพ่ิมเติม. พิมพค์ร้ังที่ 3 ปรับปรุงแกไ้ข. หรือ 2nd .Ed. 2nd, rev.ed. เป็นตน้ 
 

การลงรายการสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ 
1. รายการบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย ให้ระบุช่ือจงัหวดัเป็นเมืองที่พิมพ ์ เช่น ขอนแก่น 

เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นตน้ ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้ใชค้ าว่า กรุงเทพฯ 
2. หากรายการบรรณานุกรมมีส านกังานตั้งอยู่หลายเมือง และช่ือเมืองเหล่านั้นปรากฏอยู่ใน

เอกสาร ให้ใชช่ื้อเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ ์
3. ให้ระบุช่ือส านกัพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ค าว่า “ส านกัพิมพ”์  “บริษทั……..จ ากดั” “Publisher” 

“Co--Inc.” “Co.,Ltd.” เช่น ส านกัพิมพด์อกหญา้ ให้ระบุเฉพาะช่ือส านกัพิมพว่์า “ดอกหญา้” บริษทั
ประชาช่าง ให้ระบุเฉพาะช่ือบริษทัว่า “ประชาช่าง” เป็นตน้ 

4. หากเอกสารส่ิงพิมพไ์ม่ปรากฏช่ือส านกัพิมพ ์ให้ลงช่ือโรงพิมพ ์โดยใส่ค าว่าโรงพิมพไ์ว้
ดว้ย แลว้ตามดว้ยช่ือโรงพิมพ ์เช่น โรงพิมพสุ์ริยะสาส์น เป็นตน้ 

5. ช่ือส านักพิมพ์ที่ เ ป็นสมาคม สถาบันการศึกษา ให้ระบุ ช่ือ เต็ม เช่น ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นตน้ 

6. หากผูพ้มิพเ์ป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ให้ใชช่ื้อหน่วยงานนั้นเป็นส านกัพิมพ ์
7. หากไม่ปรากฏช่ือผูรั้บผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ ว่า ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) ใน

รายการบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย และ n.p. (no place of publishing) ในรายการบรรณานุกรมที่
เป็นภาษาองักฤษ 

 

การลงรายการปีที่พิมพ์ 
1. ให้ระบุปีที่พิมพ ์ตามที่ปรากฏในเอกสารดว้ยเลขอารบิค 
2. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพข์องเอกสารนั้นให้ระบุว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ)์ ในรายการ

บรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย และ n.d. (no date) ในรายการบรรณานุกรมที่เป็นภาษาองักฤษ 
 

ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรม 
 

1. หนังสือทั่วไป 
 มีรูปแบบการพิมพ ์ดงัน้ี 



 
 

 
 
 
  1.1  ตัวอย่างผู้แต่งคนเดียว 
 

เกษม จนัทร์แกว้.  2526.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพฯ :  
        ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ทกัษิณา สวนานนท.์  2537.  การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น.  กรุงเทพฯ :  ไฮพรินต้ิง. 
สมพงษ ์เกษมสิน.  2519.  การบริหาร.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช. 
Summer, M.  1990.  Computer : Concept and sues.  2nd ed.  New York :  McGraw-Hill. 
  

  1.2 ตัวอย่างผู้แต่ง 2 คน 
 

ทศันีย ์ชงัเทศ และสมภพ ถาวรย่ิง.  2530.  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ :  
        โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศรีสกุล วรจนัทรา และรณชยั สิทธิไกรพงษ.์ 2539. โภชนศาสตร์สัตว์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ธงชยั สันติวงษ ์และชยัยศ สันติวงษ.์  2533.  พฤติกรรมบุคคลในองค์การ.  พิมพค์ร้ังที่ 2.  
 กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช. 
Gilbert, A. and Gnglir, J.  1982.  Cities Poverty and Development Urbanization in the  
        Third World.  London :  Oxford University Press. 
Little, T.M. and Hill, F.T.  1978.  Agricultural Experimentation Design and Analysis.   
 New York :  John Wiley and Sons. 
 

  1.3 ผู้แต่งมากกว่า 2 คน 
 

สนานจิตร สุคนธทรัพย,์ อุทยั บุญประเสริฐ และเอกชยั ก่ีสุพนัธ์.  2532.  บรรยากาศองค์การ. 
 กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพค์ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
Jackson, M.H. Stewart, D. and Steven, G.  1991.  Environmental Health Reference Book. 
 Oxford :  Butterworth Heineman. 
 

 1.4 ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์ 
 

อนุมานราชธน, พระยา.  2523.  ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก.  กรุงเทพฯ :  ส่งสยาม. 
เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล.  2539.  ชีวิตในวัง 1.  กรุงเทพฯ :  ศรีสารา. 
  

ผูแ้ต่ง.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ.์//ช่ือหนังสือ.//เล่มที่.(ถา้มี)//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//เมืองที่พิมพ/์://  
 ช่ือส านกัพิมพ.์ 
 



 
 

  1.5 ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์ 
 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑัฒโน).  2535.  คู่มือชีวิต.  กรุงเทพฯ :  ชวนพิมพ.์ 
 

  1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง 
 

น.ม.ส. (นามแฝง).  2496.  นิทานของ น.ม.ส.  พิมพค์ร้ังที่ 3.  พระนคร :  คลงัวิทยา. 
 

2. หนังสือแปล 
 มีรูปแบบการพิมพ ์ดงัน้ี 
 

 
 
 

 

หรือ 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
เมทส์, บาร์ตนั. 2533.  มนุษยก์บัธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จนัทรเวศิน และชูศรี ก่ีด ารงกุล. 
 กรุงเทพฯ :  ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
คาราส, แคทเธอรีน เชียนซี.  2534.  ชนะความเครียดดว้ยตนเอง.  แปลจาก The Thought a Week  
        Guides : How to Cope with Stress. โดย นอ้งใหม่.  พิมพค์ร้ังที่ 5.  กรุงเทพฯ :  สร้าง-สรรค์
 วิชาการ. 
Davenport, J.H.  1993.  Computer Algebra. Translated by Davenport, A and Davenport, J.H.  
 2nd ed.  Great Britain :  Academic Press. 
Shafarevich, I.R.  1994.  Basic Algebraic Geometry 1. Translated from Osnovy Algebraicheskoj  
        Geometrii, tom 1.  By Reid, L. 2nd ed.  New York :  Springer. 
 

3. หนังสือแปลที่ไม่ระบุช่ือผู้แต่งในภาษาเดิม 
มีรูปแบบดงัน้ี 
 
 

ผูแ้ต่ง.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//ช่ือหนงัสือ.//เล่มที่.(ถา้มี)//แปลโดย/ผูแ้ปล.//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//เมืองที่

 พิมพ/์://ส านกัพิมพ.์ 

ผูแ้ต่ง.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//ช่ือหนงัสือ.//เล่มที่.(ถา้มี)//แปลจาก/ช่ือหนังสือเดมิ.//โดย/ผูแ้ปล.//คร้ังที่

 พิมพ.์(ถา้ม)ี//เมอืงที่พิมพ/์://ส านกัพิมพ.์ 

ช่ือผูแ้ปล,/ผูแ้ปล.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//ช่ือหนังสือ./เล่มที่.(ถา้มี)//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//เมืองที่พิมพ/์:// 
ส านกัพิมพ.์ 



 
 

 ตัวอย่าง 
เดือน บุนนาค, ผูแ้ปล.  2511.  เศรษฐศาสตร์ พิมพค์ร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
อภิชาต เถาวโ์ท และเสริมศกัด์ิ อาวะกุล, ผูแ้ปล. 2526. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการปลูกข้าว. 
 กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพแ์ห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 

4. หนังสือผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
ทบวงมหาวิทยาลยั.  2533.  การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลยั สถาบันของรัฐ สังกัด
 กระทรวงศึกษาธกิารและการจ าแนกภาควิชาตามสาขาวิชาของ ISCED. กรุงเทพฯ :  
 กองแผนงาน  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 
The Bank of Thailand. 1992.  50 Years of the Bank of Thailand 1942-1992.  Bangkok :  
 Amarin Printing Group. 
 

5. บรรณาธิการหรือผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง 
มีรูปแบบดงัน้ี 
    
 
 
 
ตัวอย่าง 

อุดม เมืองชุม และสมศกัด์ิ ชยัวงัซ้าย, (ผูร้วบรวม).  2535.  รายช่ือไมโครฟิลม์หนงัสือพิมพ์
 ส านกัหอสมุดเชียงใหม่.  เชียงใหม่ :  มหาวิทยาลยัเชียวใหม่. 
 

6. รายงานการประชุม บทความในหนงัสือ 
มีรูปแบบดงัน้ี 

   
 

ช่ือหน่วยงาน.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//ช่ือหนังสือ./เล่มที่.(ถา้มี)//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//เมืองที่พิมพ/์://
 ส านกัพิมพ.์ 
 

ช่ือบรรณาธิการ,/(ผูร้วบรวม).//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//ช่ือหนังสือ./เล่มที่.(ถา้มี)//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//
 เมืองที่พิมพ/์://ส านกัพิมพ.์ 
 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//“ช่ือบทความหรือรายงาน”.//หน้าหรือเลขหน้า./ใน//
 บรรณาธิการ(ผูร้วบรวม)./ช่ือหนังสือหรือรายงาน./เล่มที่.(ถา้มี).//คร้ังที่พิมพ.์//เมืองที่
 พิมพ/์://ส านกัพิมพ.์ 
 



 
 

ตัวอย่าง 
ศรีสกุล วรจนัทรา และอาวุธ ตนัโช.  2539.  “การศึกษาการตอบสนองต่อระดบัโปรตีนและพลงังาน
 ในไก่ลูกผสมสามสายเลือดพนัธ์ุสุวรรณ 6.”  หนา้ที่ 110-118. ใน การประชุมทางวิชาการ
 ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 34 สาขาสัตวแพทยศ์าสตร์.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 

7. บทความในวารสาร 
มีรูปแบบดงัน้ี 

 
 
 

ตัวอย่าง 
จารุวรรณ จาติเสถียร.  2538.  “การเลี้ยงเน้ือเย่ือส้มกบังานโรคพืช.”  วารสารกสิกร.  68(6) :  524-
 528. 

 
8. วิทยานิพนธ์ 
  มีรูปแบบดงัน้ี (ช่ือวิทยานิพนธ์จะพิมพด์ว้ยตวัไม่เขม้ ในเคร่ืองหมายค าพูด) 

 
 

ตัวอย่าง 
กนิษฐ์ สายวิจิตร.  2537.  “วงจรก าเนิดสัญญาณไซน์แบบเลื่อนเฟส อาร์ซี ที่สามารถควบคุมขนาด
 โดยการก าหนดเง่ือนไขเร่ิมตน้”.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
 วิศวกรรมไฟฟ้า บณัฑิตวิทยาลยั,  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
 

 9. บทความในสารานุกรม 
   มีรูปแบบดงัน้ี  
 
 
 ตัวอย่าง 
ประพฒัน์ ศรีณรงค.์  2543.  “ช่อฟ้า.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน.  เล่มที่ 10(4) :  6076-
 6080. 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ์.//“ช่ือบทความ”.///ช่ือวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่)/://เลขหน้า-
 เลขหนา้. 
 

ช่ือผูแ้ต่ง.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//“ช่ือวิทยานิพนธ์”.///ช่ือปริญญา(เต็ม),//ช่ือสถาบนัการศึกษา. 
 

ช่ือผูเ้ขียน.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ.์//“ช่ือบทความ.”//ช่ือสารนุกรม.//เล่มที่(ปีที่พิมพ)์/://เลขหนา้-เลขหนา้. 
 



 
 

 10.  บทความในหนังสือพิมพ์ 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
   
 
  

 ตัวอย่าง 
ประสงค ์รณะนนัทน์.  2549, 17 ตุลาคม.  “การบงัคบัใชแ้รงงาน รูปแบบที่ยงัคงอยู.่”  มติชนรายวัน. 
 หนา้ 21. 
 
 11. ข่าวในหนังสือพิมพ์ 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
 
 
 ตัวอย่าง 
ไทยรัฐ.  4 มกราคม 2548 - 5 มกราคม 2548. 
 
 12. จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
   
 
 
 ตัวอย่าง 
บุญเทียม เจริญย่ิง.  2555.  “ยุทธศาสตร์เชิงรุกของกรมอาชีวศึกษาในแผนที่ 7.”  กรุงเทพฯ :  กรม
 อาชีวศึกษา. เอกสารอดัส าเนา. 
 
 13. ส่ิงพิมพ์รัฐบาล และเอกสารอืน่ ๆ ทางราชการ 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
   
 
 ตัวอย่าง 
ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา.  2552.  รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฏรคร้ังที่ 8 สมัยวิสามัญเล่ม 
 3.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพส์ านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

ช่ือผูเ้ขียน.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ,์/วนัที่/เดือน.//“ช่ือบทความ.”//ช่ือหนังสือพิมพ์.//หนา้/เลขหนา้. 
 

ช่ือหนังสือพิมพ์.//วนัที่/เดือน.ปีที่พิมพ.์/-/วนัที่/เดือน.ปีที่พิมพ.์  
 

ช่ือผูแ้ต่ง.//ปี พ.ศ. ที่พิมพ.์//“ช่ือเอกสาร.”//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//เมืองที่พิมพ/์://ส านกัพิมพ.์/เอกสาร
 อดัส าเนา. 
 

ช่ือหน่วยงาน.//ปี พ.ศ. ที่พิมพ.์//ช่ือส่ิงพิมพ์.//คร้ังที่พิมพ.์(ถา้มี)//เมืองที่พิมพ/์://ส านกัพิมพ.์ 
 



 
 

 14.  การสัมภาษณ์ 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
    
 
 
 ตัวอย่าง 
มนสั สังวรศิลป์ ให้สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559.  สมศกัด์ิ ชุมช่วย.  ผูส้ัมภาษณ์.  แนวทางการ
 ปรับปรุงคุณภาพของมหาบัณฑิตของสถาบัน.  บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
 เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
 
 15. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ซีดีรอม หรือ
ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 มีรูปแบบดงัน้ี 
 
   
 หรือ 
   
 
 
 ตัวอย่าง 
บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  2558.  School of 
 Graduate Studies, KMITL; Prospectus 1995.  [Online].  Available :    
 http://www.kmitl.ac.th/index-t.html.  
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์//ให้สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่สัมภาษณ์.// ช่ือผู้สัมภาษณ์.// ช่ือบท
 สัมภาษณ์.//สถานที่สัมภาษณ์. 
 

ช่ือผูแ้ต่ง.// ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.//ช่ือเร่ือง.//[CD- ROM].//สถานที่ผลิต/://ช่ือผูผ้ลิต. 
 

ช่ือผูแ้ต่ง.// ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่(สืบคน้).// ช่ือเร่ือง.//[Online].//เขา้ถึงได้จาก/://วิธีการเขา้ถึงและ
สถานที่ของขอ้มูล. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

พิมพไ์วก้ลางหนา้กระดาษ ดว้ยขนาด 24 Point ตวั
เขม้ จดัให้สมดุลกบั Page Set Up ที่ก  าหนดไว ้ 

ภาคผนวก เป็นส่วนที่ช่วยให้ผูอ้่านเขา้ใจเน้ือหาของโครงงานพิเศษ ไดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน
มากขึ้น หรือไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมจากเน้ือเร่ือง ซ่ึงไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เวลา
ที่ใชใ้นการวิจยั ขอ้มูลบางประการ ตวัอยา่งการค านวณทางสถิติ เป็นตน้ 

ภาคผนวก อาจจะมีมากกว่า 1 ภาคได ้โดยก าหนดเป็น ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. เป็นตน้ 

การก าหนดเลขหนา้ของบทที่ 1 – ภาคผนวก ให้ใชต้วัเลขอารบิค รูปแบบ 
Angsana New ขนาด 16 Point ตวัไม่เขม้ วางต าแหน่งดา้นบน ห่างจาก

ขอบบน 0.5 น้ิว และห่างจากขอบขวา 1 น้ิว  
ทั้งน้ี จะไม่แสดงเลขหนา้ในหนา้แรกของแต่ละบท 



 
 

ส่วนที่ 4 

ตัวอย่างแบบฟอร์มในการจัดท าโครงงานพเิศษ 

 
 ในการจดัท าโครงงานพิเศษ นักศึกษาตอ้งย่ืนความประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงาน ดว้ย
แบบฟอร์ม ดงัน้ี 
 1.  แบบฟอร์มการส่งขอ้เสนอโครงงานพิเศษ เป็นแบบฟอร์มที่นกัศึกษามีความประสงคข์อ
ส่งขอ้เสนอโครงงานพิเศษ ประกอบการเสนอช่ืออาจารยท์ี่นักศึกษาตอ้งการเลือกให้เป็นอาจารย์
ปรึกษาโครงงานพิเศษ โดยจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจาก ล าดบัที่ 1 ถึงล าดบัสุดทา้ย ดงัตวัอย่าง
แบบฟอร์มในหน้าถดัไป ทั้งน้ีการย่ืนแบบฟอร์มการส่งขอ้เสนอโครงงานพิเศษ ตอ้งแนบขอ้เสนอ
โครงงานพิเศษ (Proposal) ตั้งแต่บทที่ 1 – บทที่ 3 โดยตอ้งส่งภายในวนัเวลาที่ภาควิชาก าหนด 
 2.   แบบฟอร์มขอสอบเสนอผลการศึกษาวิชาโครงงานพิเศษ เมื่อนักศึกษาไดจ้ดัท ารูปเล่ม
รายงานโครงงานพิเศษ และผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานพิเศษเป็นที่เรียบร้อย
แลว้ เมื่อนกัศึกษามีความประสงคจ์ะขอสอบเสนอผลการศึกษา จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มที่ 2 น้ี ผ่าน
ความเห็นชอบและอนุมตัิให้สอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานพิเศษ และกรรมการสอบโครงงาน
พิเศษ พร้อมระบุวนั เวลาที่ตอ้งการขอสอบเสนอผลการศึกษา ส่วนสถานที่ในการสอบ เจา้หน้าที่ผู ้
ประสานงานโครงงานพิเศษ จะเป็นผูจ้ดัหาให้ ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งแนบร่างรายงานโครงงานพิเศษ 
(Draft) จ านวน 2 ชุด ส่งที่เจา้หน้าที่ประสานงานดว้ย ดงัตวัอย่างถดัจากตวัอย่างแบบฟอร์มขอส่ง
ขอ้เสนอโครงงานพิเศษ 
 
หมายเหตุ ทั้ง 2 แบบฟอร์ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ 
   นกัศึกษาทราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงงานพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา .................. 
------------------------------------------------------ 

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอย่างละเอียด 

1. ชื่อหัวข้อโครงงานพิเศษ   
(ภาษาไทย) ………………………………..........................................………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)  ……………………………………….......................................….……………….…............…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

2.  ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวของนักศึกษา 
   ช่ือ/นามสกุล นักศึกษาคนท่ี 1…....................………………………………………………….…..………………… 
 รหัสประจำตัว...………..……….....หมายเลขโทรศัพท์............................... Line ID. ………………………. 
    ช่ือ/นามสกุล นักศึกษาคนท่ี 2…..............................…………………………………………..………….………… 
 รหัสประจำตัว...…..…………….....หมายเลขโทรศัพท์................................Line ID. ………………………. 
 ช่ือ/นามสกุล นักศึกษาคนท่ี 3…......................…………………………………………………..…………………… 
 รหัสประจำตัว...…………….….....หมายเลขโทรศัพท์.................................Line ID. ………………………. 
 

3. ชือ่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษที่ท่านต้องการ 
 (ใส่หมายเลข 1-9 เรียงตามลำดับที่นักศึกษาต้องการ)  

ผศ.ดร.ชลิตา    ศรีนวล    อ.ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง 

ผศ.ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก    ผศ.ดร.อภิวรรตน์ กรมเมือง 
 รศ.ดร.ธนาวุฒิ    ประกอบผล    อ.ดร.ทัศไนย  ปราณี 
 อ.ดร.สุชัญญา   สายชนะ      อ.ดร.สุวัจน์  ด่านสมบูรณ์ 
 ผศ.ดร.สุภาวดี   ปัตทวีคงคา    

  
ลงนามอาจารย์ที่ยินดีรับเป็นทีป่รึกษาโครงงานพิเศษ 
                           อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม………..............…………………………..   

(                                           ) 



 
 

 
แบบฟอร์มขอสอบเสนอผลการศึกษาวิชาโครงงานพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

..................................................... 
1. รายละเอียดโครงงานพิเศษ: 
 1.1  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 ช่ือ/นามสกุล และรหัสประจำตัวของนักศึกษา 
นักศึกษาคนท่ี 1…………………………………………………………………รหัสประจำตัว………………………………. 
นักศึกษาคนท่ี 2..........................................................................รหัสประจำตัว.................................... 
นักศึกษาคนท่ี 3..........................................................................รหัสประจำตัว…................................. 
     

 1.3 ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ :         
  

 1.4 ช่ือกรรมการสอบโครงงานพิเศษ :       
  
2. การขออนุมัติสอบโครงงานพิเศษ : 

   ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ :    อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ                         
 

ลงนาม           / /  
 

ความคิดเห็นกรรมการสอบโครงงานพิเศษ:        อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ 
 

  ลงนาม           / /  
 
3. กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ : 
 กำหนดสอบวันท่ี        เดือน       พ.ศ.   เวลา     สถานท่ี   
 

  



 
 

ลงนามรับทราบกำหนดการสอบ  

 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ          / /  
 

 กรรมการสอบโครงงานพิเศษ               / /  
 (ขั้นตอนท่ี 1-3 นักศึกษาดำเนินการ และนำส่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงงานพิเศษ) 

4. ผลการสอบโครงงานพิเศษ: 
 

      ผ่าน โดยไม่มีการแก้ไข 
      ผ่าน โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
      ไม่ผ่าน โดยกำหนดให้มีการสอบครั้งต่อไป  

วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ.............เวลา ......................... สถานท่ี ........................ 
      ลงนามรับรองผลการสอบ: 
 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ          / /  
 

 กรรมการสอบโครงงานพิเศษ               / /  
 

5. การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ (Format): 
 ได้ผ่านการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ Format) จากอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
   

           อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ                   / /  
 

6. การตรวจสอบส่วนประกอบหลักก่อนนำเสนอหัวหน้าภาควิชาลงนาม : 
 ได้ผ่านการตรวจสอบส่วนประกอบหลักของโครงงานพิเศษ  จากเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
 

 เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงงานพิเศษ                  / /  
 

7. การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์จากกรรมการโครงงานพิเศษ: 
 ไม่มีแก้ไขและเสนอหัวหน้าภาคลงนามได้       ไม่ผ่านครั้งท่ี 1          ไม่ผ่านครั้งท่ี 2   
 ไม่ผ่านครั้งท่ี 3   ไม่ผ่านครั้งท่ี 4  ผ่านการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยและเสนอหัวหน้าลงนามได้ 
 
 

8. การส่งโครงงานพิเศษ: 
 รายการท่ีต้องจัดส่ง มีดังนี้ 
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์  1 เล่ม 
  2. โปสเตอร์  1 แผ่น 



 
 

  3. ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ (ประกอบด้วย 3 Folders คือ รายงาน
ฉบับสมบูรณ์, Poster และ PowerPoint) ส่งท่ี e-mail : spfamkmitl@gmail.com  
  4. ใบรับรองการตรวจอักขราวิสุทธิ์โดยความเหมือนของเนื้อหาไมเ่กิน 35%  
  5. ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ไว้ที่  
   ftp://161.246.95.184/6โครงงานพิเศษ/0ส่งงานไฟล์CDโครงงานพิเศษ/x25xx 
   Username : sendproject/  Password : ไม่มี 

ลงนามผู้ส่ง            / /  
 

ลงนามผู้รับ            / /  
 

(ขั้นตอนท่ี 4-7 เจ้าหน้าท่ีดำเนินการตรวจสอบ) 

 
ส่วนที่ 5 

องค์ประกอบการท าโปสเตอร์ 

 
 โปสเตอร์ จะบรรจุบนกระดาษ A4 เพียง 1 หน้า จดัท าให้สวยงาม และมีใจความที่กระชับ 
ชดัเจน ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ช่ือโครงงานพิเศษ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2. ช่ือคณะผูศ้ึกษา 
 3. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 4. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 5. ขอบเขตการศึกษา 
 6. วิธีด าเนินการวิจยั 
 7. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 8. ขอ้เสนอแนะ 
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