
Thesis Report
รูปแบบการเขียนรายงานวจัิย และ วทิยานิพนธ์



เล่ม Project ประกอบด้วย
ส่วนเน้ือหา

- บทน ำ

- ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

- ระเบียบวิธีวิจยั  (กำรออกแบบและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน)

- กำรทดลองและผลกำรทดลอง

- สรุปผลกำรทดลอง

ส่วนน า

- ปกนอก

- ปกใน/หนำ้อนุมติั

- บทคดัยอ่

- Abstract

- กิตติกรรมประกำศ

- สำรบญั

- รำยกำรตำรำง

- รำยกำรรูปประกอบ

ส่วนอ้างองิและอ่ืนๆ

- บรรณำนุกรม

- ภำคผนวก

- ประวติัผูว้ิจยั

เร่ิมนบัหนำ้ท่ีปกใน 
(แต่ปกในไม่ใส่เลข)

เร่ิมใส่เลขหนำ้ท่ี
บทคดัยอ่

**** ส่วนน ำจะใส่เลขหนำ้เป็นตวัอกัษรแทนตวัเลข (ก-ฮ)



การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
(Setup page)

ระยะขอบบน  3 เซนติเมตร 

ระยะขอบล่าง 2 เซนติเมตร

ระยะขอบด้านซ้าย 4 เซนตเิมตร

ระยะขอบด้านขวา 2 เซนติเมตร

ตั้งค่า ระยะห่างระหว่างบรรทดั 1.15 lines (ส าหรับเล่มภาษาไทย)

ตั้งค่า ระยะห่างระหว่างบรรทดั 1.5 lines (English Ver.)

จัดเป็น Single line ทั้งเล่ม (ส าหรับเล่มภาษาไทย/ English Ver.)

** จัดเน้ือหาให้ชิดซ้ายขวาทั้งเล่มละ



รูปแบบตวัหนังสือ (Fonts)

เล่มภาษาไทย
Angsana UPC 

English Ver.
Time New Roman



ส่วนน า

เน้ือหา

ตาราง/รูป

อ้างองิ

ภาคผนวก

ส่วนส าคญัในเล่มโปรเจค



ส่วนน า

เน้ือหา

ตาราง/รูป

อ้างองิ

ภาคผนวก

ส่วนส าคญัในเล่มโปรเจค



หน้าปก (Title Page)

โครงงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกจิศึกษา)

ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2562

เล่มภาษาไทย

- Angsana UPC  ขนำด  18 pt.  ทั้งหนำ้

English Ver.

Time New Roman   13 pt.  All caps.
เว้นระยะบรรทัดเท่ากนั

ระยะจากขอบกระดาษ 3 ซม.



สหกจิศึกษา

โครงงำนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลกัสูตรปริญญำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต

สำขำวิชำวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกิจศึกษำ)

ภำควิชำวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ปีกำรศึกษำ 2562



WORK-INTEGRATED LEARNING

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT 

OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING

(CONTROL SYSTEMS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING) 

DEPARTMENT OF CONTROL SYSTEMS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING 

FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

2019



สาขาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั

โครงงำนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลกัสูตรปริญญำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั

ภำควิชำวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ปีกำรศึกษำ 2562



CONTROL SYSTEM AND 
INSTRUMENTATION ENGINEERING 

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT 
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING

(CONTROL SYSTEMS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING) 
DEPARTMENT OF CONTROL SYSTEMS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING 

FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

2019



AUTOMATION  ENGINEERING

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT 

OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING 
(AUTOMATION ENGINEERING)

DEPARTMENT OF CONTROL SYSTEMS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING 

FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

2019



ตรามหาวทิยาลยั (KMUTT Emblem)

จัดกึง่กลาง ด้านบนหัวกระดาษ

ขนาด 3 x 3 ซม. 

3 ซม.

3 ซม.



Example



ปกใน / หน้าอนุมตัิ

เว้นระยะห่างให้เท่ากนั

เหมือนหน้าปก

- (ค ำน ำหนำ้) (ช่ือ) (นำมสกุล)
- ไม่ตอ้งใส่วฒิุกำรศึกษำ ทำ้ยช่ือนกัศึกษำ
- ใชค้  ำวำ่ “ โครงงาน “ แทน “ วิทยานิพนธ์”
- ช่ือ-นำมสกลุ อำจำรยต์อ้งอยูต่รงกลำงรอยประ
- ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรยใ์หใ้ชด้งัน้ี

ศ. ดร.โครงงำน สนุก
รศ. ดร.โครงงำน สนุก

“ดร.” ติดช่ือ แต่ต ำแหน่งวิชำดำ้นหนำ้เวน้วรรค

** หนำ้น้ีไม่ใส่เลขหนำ้



ช่ือคณะกรรมการในหน้าปกใน (หน้าอนุมตั)ิ
ส าหรับห้อง สหกจิ



ช่ือคณะกรรมการในหน้าปกใน (หน้าอนุมตั)ิ

 ส าหรับห้อง INC
 ส าหรับห้อง INC

 ส าหรับห้อง AE



ศ._ดร.โครงงาน สนุก
“_” คือ เว้นวรรค หรือ กด spacebar 1 เคาะ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ตวัยอ่ต ำแหน่งวิชำกำร
ศำสตรำจำรย์ Professor ศ. Prof.

รองศำสตรำจำรย์ Associate Professor รศ. Assoc. Prof.
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ Assistant Professor ผศ. Asst. Prof.

อำจำรย์ Lecturer อ. Lect.



บทคดัย่อ (Abstract)
- ตอ้งท ำบทคดัยอ่ทั้งภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ

- ค ำวำ่ “บทคดัยอ่” และ “ค ำส ำคญั” ไม่ตอ้งใชต้วัหนำ

- กรณีมีกำรเร่ิมขอ้ควำมวรรคใหม่ ใหเ้วน้ 1 บรรทดั ขนำด  
16 pt.(เล่มไทย) และ เวน้ 1บรรทดั ขนำด 12pt. (เล่มองักฤษ)

ไม่ตอ้งยอ่หนำ้ขอ้ควำม...........................................................   
……………………………………………….

- ค  ำส ำคญั หรือ Keyword ให้
เรียงล ำดบัตำมตวัอกัษร (A-Z, ก-ฮ)

เว้น 1 บรรทัด 16 pt. (เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทัด 12 pt. (English Ver.)

เวน้ 1 บรรทดั 16 pt. (เล่มไทย)

เวน้ 1 บรรทดั 12 pt. (English Ver.)



กติติกรรมประกาศ(Acknowledgements)

- ไม่ใชภ้ำษำพดู และ ค ำสแลง
- ระบุ ช่ือ-นำมสกลุ ของคนๆนั้นเลย 
ไม่ควรใชช่ื้อเล่น

- ไม่ตอ้งลงช่ือผูเ้ขียน
- เลือกสรรพนำมแทนตวัผูเ้ขียนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง

เช่น ขำ้พเจำ้ , ผูจ้ดัท ำ เป็นตน้
หวัขอ้ “กิตติกรรมประกำศ”

ตวัหนำ / จดัก่ึงกลำงหนำ้

Angsana UPC 16pt (เล่มไทย)
Time New Roman 12pt (English Ver.)



สารบัญ (Table of Content)

- ระบุเฉพำะหวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ยอ่ยแรก 
(ทศนิยม 1 ต ำแหน่ง Ex. 1.1, 1.2 )

- ระบุเลข หวัขอ้ และ เลขหนำ้ ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหำในเล่ม



Example

ใส่หัวข้อย่อยแค่ 1 จุดทศนิยม

√ ถูก
เว้น 1 บรรทดั 16 pt.(เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทดั 12 pt. (English Ver.)



รายการตาราง 
(List of Table)

ช่ือที่เกนิมาอกีบรรทัด ต้อง
จัดให้ตรงกบับรรทัดแรก

เว้น 1 บรรทัด 16 pt.(เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทัด 12 pt. (English Ver.)



รายการรูปประกอบ
(List of Figures)

ช่ือที่เกนิมาอกีบรรทัด ต้อง
จัดให้ตรงกบับรรทัดแรก

เว้น 1 บรรทดั 16 pt.(เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทดั 12 pt. (English Ver.)



ใส่เลขเฉพาะหัวข้อหลกั เช่น 2.1 

มากสุดแค่ทศนิยม 1 ต าแหน่งเท่าน้ัน

จดัแนวให้
ตรงกนั

เว้น 1 บรรทัด 16 pt.(เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทัด 12 pt. (English Ver.)



ส่วนน า

เน้ือหา

ตาราง/รูป

อ้างองิ

ภาคผนวก

ส่วนส าคญัในเล่มโปรเจค



เน้ือหา (Content)

- ขนำดตวัอกัษรท่ีพิมพห์วัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย ใหใ้ชด้งัน้ี
พิมพต์วัหนำ

- ข้ึนหนำ้ใหม่ทุกคร้ังท่ีข้ึนบทใหม่

- ตวัอกัษรใชสี้ด ำ คมชดั อ่ำนง่ำย และใชรู้ปแบบตวัอกัษรเดียวกนัตลอดเล่ม

Angsana UPC 20pt , 18pt , 16pt ตามล าดบั (เล่มไทย)
Time New Roman 14pt 13pt 12pt ตามล าดบั (English Ver.)

- เน้ือหำ ใช้ Angsana UPC 16 pt (เล่มไทย) / Time New Roman 12pt (English Ver.)

- หวัขอ้ใหญ่สุด “บทที่ 1 บทน า” ใหใ้ชด้งัน้ี และ พมิพ์ตัวหนา

Angsana UPC 22pt (เล่มไทย) / Time New Roman 15pt (English Ver.)



Angsana UPC 22pt (เล่มไทย) / Time New Roman 15pt (English Ver.)

Angsana UPC 20pt (เล่มไทย)
Time New Roman 14pt (English Ver.)

Angsana UPC 16 pt (เล่มไทย) 
Time New Roman 12pt (English Ver.)



** แต่ขนำดตวัหนงัสือจะไม่เลก็วำ่ 16 pt. 
(ส ำหรับเล่มภำษำไทย) และไม่เลก็กวำ่

12 pt (ส ำหรับเล่มภำษำองักฤษ)

Angsana UPC 22pt (เล่มไทย) / 
Time New Roman 15pt (English Ver.)

Angsana UPC 20pt , 18pt , 16pt ตามล าดบั (เล่มไทย)
Time New Roman 14pt 13pt 12pt ตามล าดบั (English Ver.)



Example



Example √ ถูก

เว้น 2 บรรทัด 16 pt.(เล่มไทย)
เว้น 2 บรรทัด 12 pt (English Ver.) หน้าแรกของทุกบทไม่ใส่เลขหน้า



Example

Angsana UPC 18pt. (เล่มไทย)
Time New Roman 13pt. (English Ver.)

√ ถูก

Angsana UPC 20pt. (เล่มไทย)
Time New Roman 14pt. (English Ver.)

Angsana UPC 22pt. (เล่มไทย)
Time New Roman 15pt. (English Ver.)



ส่วนน า

เน้ือหา

ตาราง/รูป

อ้างองิ

ภาคผนวก

ส่วนส าคญัในเล่มโปรเจค



ตาราง และรูป (Table & Pictures)

- รูปไม่ควรเกิน 130 มม. X 180 มม.

- ใชค้  ำวำ่ “รูปที ่x.x”…..ช่ือรูป…..(เล่มไทย) / Figure x.x……ช่ือรูป……..(English Ver.)

- ใชค้  ำวำ่ “ตารางที่ x.x”…(ช่ือตำรำง)…(เล่มไทย) / Table x.x….ช่ือตำรำง....(English Ver.)
- ช่ือตำรำงวำง บนตำรำง เสมอ

- “ตารางที่ X.X และ Table X.X ” ใชเ้ป็นตัวหนา และจดัชิดซำ้ย

- ช่ือตำรำง: ตวัหนงัสือบรรทดัท่ีสองตอ้งตรงกบัช่ือตำรำงบรรทดัแรก

- ช่ือรูปวำง ใตรู้ป และจดั กึง่กลางของรูป และ “รูปที่ X.X และ Figure X.X” ใชเ้ป็นตัวหนา



Example



Example



Example



Example

เว้น 1 บรรทัด 16 pt. (เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทัด 12 pt. (English Ver.)



กรณพีมิพ์สมการ
- ใหส้มกำรอยูก่ึ่งกลำงหนำ้กระดำษ
- เลขก ำกบัสมกำรใหจ้ดัชิดขวำ และใส่วงเลบ็ (x.x)

- แต่ละสมกำรตอ้ง เวน้ 1 บรรทดั (บน-ล่ำง)

ขอ้ควำม

สมกำร

ขอ้ควำม

(2.1)

2 คือ บทท่ี
1 คือ ล ำดบัท่ีของสมกำรในบทนั้น

เว้น 1 บรรทัด 16 pt. (เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทัด 12 pt (English Ver.)



เว้น 1 บรรทัด 16 pt. (เล่มไทย)
เว้น 1 บรรทัด 12 pt. (English Ver.)



ส่วนน า

เน้ือหา

ตาราง/รูป

อ้างองิ

ภาคผนวก

ส่วนส าคญัในเล่มโปรเจค



การอ้างองิในเน้ือหา 
(Reference in the Content)

รูปแบบการอ้างองิม ี2 ระบบ

1. อำ้งอิงระบบตวัเลข 
2. อำ้งอิงระบบนำมปี



กำรอำ้งอิงในเน้ือหำ แบบระบบตัวเลข

- ระบุหมำยเลขเอกสำรท่ีอำ้งอิงดว้ย ตัวเลขอารบกิ
ในวงเลบ็ส่ีเหลีย่ม ไว ้ท้าย ช่ือ หรือ ขอ้ควำมท่ีใช้

[1]

- กรณีมีหลำยเอกสำรในกำรอำ้งอิงเดียวกนั
ใหค้ัน่แต่ละหมำยเลขดว้ยเคร่ืองหมำยจุลภำค (ลูกน ้ำ)

[1,2,3]

**ทุกคร้ังทีม่กีารอ้างองิเอกสารเล่มเดมิซ ้า ๆ ควรจะเป็นหมายเลขเดมิเช่นกนั



กรณีอ้างช่ือคน ในระบบตัวเลข (อ้างองิในเน้ือหา)
ช่ือภาษาไทย ช่ือ นำมสกลุ และช่ือ นำมสกุล [...]

ช่ือภาษาองักฤษ เฉพำะนำมสกลุ และ เฉพำะนำมสกลุ [...]

ช่ือคนมากกว่า 3 คนขึน้ไป

ช่ือภาษาไทย ช่ือ นำมสกลุ และคณะ [...]

ช่ือภาษาองักฤษ นำมสกลุเฉพำะคนแรก และคณะ[…]





บรรณานุกรม (References) (อ้างองิท้ายเล่ม)
หนังสือ ช่ือผูแ้ต่งหรือบรรณำธิกำร, ปีท่ีพิมพ,์ ช่ือหนังสือ, คร้ังท่ีพิมพ,์ ส ำนกัพิมพ,์ สถำนท่ีพิมพ,์ หนำ้.

นพดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538, การปลูกพืชไร้ดนิ, ส ำนกัพิมพร้ั์วเขียว, กรุงเทพฯ, หนำ้ 10-15.EX :

บทความในวารสาร ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ,์ “ช่ือบทความ”, ช่ือเต็มวารสาร, ปีท่ี (Vol.), ฉบบัท่ีหรือเล่มท่ี (No.), หนำ้.
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