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คํานํา 
 
 
 คูมือการเขียนปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรเลมนี้จัดทําข้ึนโดยหนวยวิชาการ งานบริการ
การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรรวมกับทุกภาควิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการเขียนรูปเลม
ปริญญานิพนธในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมของทุกภาควิชาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการ
จัดรูปแบบท่ีแตกตางจากท่ีระบุในคูมือนี้ เพียงเล็กนอยสามารถทําได ข้ึนอยูกับความเหมาะสม โดย
ใหอยูในดุลยพินิจของท่ีปรึกษาโครงงาน 
 ขอขอบคุณ อ.ปญญวัณ ลําเพาพงศ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลผูเสนอใหมี
การจัดทําคูมือฯ เลมนี้ ตลอดจนคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ และคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตรท่ีไดสละเวลาในการพิจารณาแกไขจนคูมือเลมนี้มีความสมบูรณ 
 หากคูมือเลมนี้มีความผิดพลาดประการใด หนวยวิชาการฯ ขอนอมรับ และกรุณาสงขอมูล
กลับมายังหนวยวิชาการฯ เพื่อจักไดทําการปรับปรุงตอไป 
 
 

ผูจัดทํา 
        หนวยวิชาการ 

  งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
        ธันวาคม  2552 
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บทที่ 1 

การเรียงลําดับและสวนประกอบของปริญญานิพนธ 
 

1.1  สวนประกอบของปริญญานิพนธ 
       1.  สันปก 

2.  ปกนอก (ปกแข็งสีเลือดหมู) 
3.  กระดาษรองปกหนา 
4.  ปกใน 
5.  ใบรับรองปริญญานิพนธ 
6.  บทคัดยอภาษาไทย (Thai Abstract) 
7.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ (English Abstract) 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
9.  สารบัญ 
10.  สารบัญตาราง * 
11.  สารบัญรูป * 
12.  สารบัญสัญลักษณและอักษรยอ * 
13.  สวนของเนื้อหา  ประกอบดวย 
       13.1  บทนํา 

               13.2  บทของเน้ือหาหลัก  อาจประกอบไปดวย 
       -  หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

-  วิธีดําเนินโครงงาน 
-  ผลการทดลองหรือการวิเคราะหขอมูล 
-  การวจิารณหรืออภิปรายผล 

13.3  บทสรุป 
14.  เอกสารอางอิง 
15.  ภาคผนวก * 
16.  ประวัติผูดําเนินโครงงาน 
17.  กระดาษรองปกหลัง 

หมายเหตุ  สวนท่ีเปนเคร่ืองหมายดอกจัน (*) จะมีหรือไมก็ไดข้ึนอยูกบัความเหมาะสม 
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1.2  คําอธบิายสวนประกอบของปริญญานิพนธ  
       1.2.1  สันปก  ใหพิมพช่ือเร่ืองปริญญานิพนธและปการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน 
วิศวกรรม  โดยจัดระยะหางใหเหมาะสมตามความยาวของสันปก  โดยใหตัวอักษรขวาสุดและซาย
สุดหางจากขอบ 1 นิ้วตามลําดับ 
              ชื่อเร่ืองปริญญานิพนธ    ใหพิมพเฉพาะภาษาไทยและพิมพแบบชิดซาย 
              ปการศึกษา  ใหพิมพปการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม 

1.2.2  ปกนอก (ปกแข็งสีเลือดหมู)  ใชปกแข็งสีเลือดหมูและพิมพดวยตัวพิมพสีทอง 
ประกอบดวย  ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ช่ือเร่ืองภาษาไทย  ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ  ช่ือ
ผูดําเนินโครงงาน  และขอความขางทาย (ดูตัวอยางในหนาท่ี 42) 

1.2.3  กระดาษรองปกหนา  ใชกระดาษขาวปราศจากขอความใดๆ ท้ังส้ิน 
1.2.4  ปกใน  เหมือนปกนอกทุกประการเพียงแตใชกระดาษชนิดเดียวกับท่ีใชพิมพเนื้อหา 
1.2.5  ใบรับรองปริญญานิพนธ   เปนการท่ีทางภาควิชารับรองปริญญานิพนธใหกับนิสิต  โดย

กํ าหนดให มีส วนประกอบดั งต อไป น้ี  คือ  รูปตรา สัญลักษณคณะฯ  หัวข อโครงงาน  
ผูดําเนินโครงงาน  ท่ีปรึกษาโครงงาน  ท่ีปรึกษารวมโครงงาน (ถามี)  ภาควิชา  ปการศึกษา และ
สวนลงลายมือช่ือประกอบดวย ท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีปรึกษารวมโครงงาน (ถามี) และ หัวหนา
ภาควิชา (ดูตัวอยางหนาท่ี 43) 

1.2.6  บทคัดยอภาษาไทย (Thai Abstract)  ประกอบดวย หัวขอโครงงานวิศวกรรม (Project 
Title)  ผูดําเนินโครงงาน (Name)  ท่ีปรึกษา (Project Advisor)  ท่ีปรึกษารวม (ถามี) (Co-Project 
Advisor)  สาขา (Major)  ภาควิชา (Department)  ปการศึกษา (Academic Year) 

1.2.7  บทคัดยอภาษาอังกฤษ (English Abstract)  ประกอบดวยรูปแบบและขอความที่มี
ความหมายเหมือนบทคัดยอภาษาไทย 

1.2.8  กิตติกรรมประกาศ  เปนการกลาวขอบคุณบุคคลท่ีมีสวนใหความชวยเหลือจนโครงงาน
สําเร็จลุลวงไดดวยดี  ซ่ึงไดแก  อาจารยผูใหขอมูล  แหลงเงินทุน (ถามี)  หรือผูมีอุปการะคุณตางๆ 

1.2.9  สารบัญ  เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับความสําคัญในปริญญานิพนธ  โดยใช
พยัญชนะไทยแสดงเลขหนาต้ังแตบทคัดยอจนถึงสารบัญรูป และใชตัวเลขอารบิคแสดงเลขหนา
ต้ังแตบทนําจนถึงหนาสุดทาย 

1.2.10  สารบัญตาราง  เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตางๆ ท้ังหมดท่ีมีอยูใน
ปริญญานิพนธ 

1.2.11  สารบัญรูป  เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ  กราฟ  แผนท่ีตางๆ 
ท้ังหมดท่ีมีอยูในปริญญานิพนธ 
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1.2.12  สารบัญสัญลักษณและอักษรยอ  เปนรายการแสดงสัญลักษณท่ีใชท่ีเปนสากล  เพื่อใช
ส่ือความหมายในรายงานไดตรงกันตลอดท้ังเนื้อหา  เชน  t  คือเวลา, ˚C  คือองศาเซลเซียส  เปนตน 
สําหรับคํายอท่ีใชตองเปนระบบสากล  เชน  FTP – File Transfer Protocol เปนตน 

1.2.13 สวนของเนื้อหา  
              บทนํา  หมายถึงบทท่ี 1  เปนสวนเร่ิมตนของเน้ือหา  อาจประกอบดวย 
                     -  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  กลาวถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีดําเนินโครงงาน  
เนื่องมาจากเหตุอะไร  กลาวถึงปญหาท่ีเปนจุดสนใจในการคนควา ศึกษา  การวิจัยใหประโยชน
อะไรไดบางและกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางไรไดบาง 

-  วัตถุประสงคของการดําเนินโครงงานวาตองรูเร่ืองอะไรบาง 
-  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ใหสรุปวาเปนประโยชนอยางไรหรือนําผลท่ีไดรับไป

ใชอะไรไดบาง 
-  ขอบเขตการดําเนินโครงงานเปนการระบุวาการศึกษานั้นจะทําเร่ืองอะไร  มี

ขอบเขตกวางหรือแคบเพียงไร 
-  ข้ันตอนของการดําเนินโครงงาน  เปนการระบุใหทราบวามีข้ันตอนการดําเนิน

โครงงานอะไรบางโดยสรุป 
-  แผนการดําเนินงานตลอดโครงงาน  โดยเขียนเปนตารางการปฎิบัติงานต้ังแตเร่ิมตน

จนส้ินสุดโครงงาน 
-  รายละเอียดงบประมาณของโครงงานรวมท้ังคาใชจายในการทําปริญญานิพนธ 

              สวนของเนื้อหาหลัก 
1.  หลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ  เปนการกลาวถึงแนวคิด ทฤษฏีหรือผลงานการวิจัย

ท่ีมีผูทํามาแลวหรือมีความสําคัญตอโครงงาน  เพื่อเปนแนวทางเขาสูการดําเนินโครงงาน 
2.  วิธีการดําเนินโครงงาน กลาวถึง 

                        -  วิธีท่ีใชในการศึกษาคนควาเพื่อดําเนินโครงงานวาใชวิธีใด  เชน  การวิจัยแบบ
เอกสาร  การวิจัยแบบสํารวจหรือการวิจัยแบบทดลอง  เปนตน 

-  ลักษณะของขอมูล  การเลือกขอมูลและเหตุผลในการเลือก 
-  เคร่ืองมือและวิธีการดําเนินโครงงาน 
-  ข้ันตอนในการรวบรวมขอมูล 
-  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

3.  ผลการทดลองหรือการวิเคราะหขอมูล  เปนการนําผลที่ไดกลาวมาอยางละเอียด 
อาจมีตารางหรือรูปประกอบ  หรืออาจเปนวิธีการทางสถิติประกอบเพื่อตีความขอมูลใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน สําหรับรูปในท่ีนี้หมายถึงรูปภาพ  กราฟ  แผนท่ี  แผนผัง  เปนตน  การสําเนาภาพจาก



 7 

แหลงขอมูลอ่ืนเพื่อใชอางอิงตองสําเนาใหชัดเจน  แตถาเปนภาพถายของผลงานจากโครงงานใหใช
ภาพจริงท้ังหมด  โดยอาจเปนภาพสีหรือขาวดํา 

4.  การวิจารณหรืออภิปรายผล  เปนการวิจารณผลการทดลองมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
อธิบายเหตุผลท่ีทําใหไดผลการทดลองเชนนั้น อาจเขียนรวมกับผลการทดลองหรือวิเคราะหขอมูล
หรือเขียนแยกก็ได และควรเขียนวิจารณในลักษณะตอไปนี้ 

 - ผลท่ีไดจากการทดลองเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม ถาไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีต้ังไวตองใหเหตุผลท่ีชัดเจน 

 - ผลท่ีไดเหมือนหรือคลายกับงานวิจัยท่ีมีผูทํามากอนหรือไมอยางไร ถาผลออกมา
ตางกันตองใหเหตุผลเชนกัน 

บทสรุป  เปนการสรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะซ่ึงเปนบทสุดทายของปริญญา
นิพนธ 
       1.2.14  เอกสารอางอิง  เปนรายช่ือหนังสือ  เอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีไดอางอิงไวในปริญญา
นิพนธ  โดยใชระบบนาม-ป (สําหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา เคร่ืองกลและอุตสาหการ) หรือระบบ
ลําดับหมายเลข  (สําหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร) โดยจะกลาวรายละเอียดในบท
ท่ี 3 

1.2.15  ภาคผนวก (ถามี)  เปนสวนท่ีใหผูอานปริญญานิพนธไดรายละเอียดหรือความรูเพิ่มข้ึน
จากตัวเนื้อหาหลัก  เชน  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  หรือขอมูลตางๆ ท่ีอาจเปนประโยชนตอผูท่ี
สนใจ  ภาคผนวกอาจมีมากกวา 1 ภาคได  เชน  ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข  เปนตน 

1.2.16  ประวัติผูดําเนินโครงงาน ใหกลาวคํานําหนาช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)  ยศฐานันดรศักดิ์ 
สมณศักดิ์  ราชทินนาม  ตามดวยช่ือและนามสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานท่ีเกิด  ประวัติการศึกษา 
การทํางาน  ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ  รางวัล  ทุนการศึกษา (ท้ังนี้ใหใสขอมูลไมนอย
กวาตัวอยาง)  พรอมใสไฟลรูปขนาด 1 นิ้วของผูดําเนินโครงงาน (ดูตัวอยางในหนาท่ี 51) 

1.2.17  กระดาษรองปกหลัง  ใชกระดาษขาวปราศจากขอความใดๆ ท้ังส้ิน 
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บทที่ 2 
การพิมพปริญญานิพนธ 

 

2.1  กระดาษท่ีใชพิมพ 
กระดาษท่ีใชพิมพตองเปนกระดาษขาวไมมีเสนบรรทัดขนาดมาตรฐาน A4 (210x297 มม.) 

ชนิด 70  หรือ 80 แกรมและใชเพียงหนาเดียว 
 

2.2  ตัวพิมพ 
 ใหใชตัวอักษรแบบ  AngsanaUPC  หรือ  Angsana New ท้ังหมด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ปกนอก   ช่ือเร่ืองภาษาไทยใหใชตัวอักษรสีทองตัวหนาขนาด 20 พอยน  ช่ือเร่ือง
ภาษาอังกฤษใชตัวอักษรสีทองตัวหนาขนาด 18 พอยน  ช่ือผูดําเนินโครงงาน และขอความขางทาย
ใชตัวอักษรสีทองตัวหนาขนาด 18 พอยน 
 ปกใน  ใชขนาดตัวอักษรเชนเดียวกับปกนอก  แตตัวอักษรสีดํา 
 บทท่ี  ใหพิมพในบรรทัดแรกและตรงกลางหนากระดาษ  โดยใชขนาดตัวหนา 20 พอยน 
พรอมหมายเลขบท 

ช่ือเร่ืองประจําบท  ใหพิมพไวกลางหนากระดาษ ขนาดตัวหนา 20 พอยน 
หัวขอใหญ  กอนพิมพใหเวน 1 บรรทัด  พิมพชิดซาย ขนาดตัวหนา 18 พอยน  ใสหมายเลข 

หัวขอ  ตามดวยมหัพภาค ( . )  เวน 2 ตัวอักษรแลวตามดวยช่ือหัวขอใหญขนาดตัวหนา 18 พอยน 
หัวขอยอย  เปนหัวขอท่ีแบงออกจากหัวขอใหญ  ใหพิมพตําแหนงเทากับตัวอักษรของ

หัวขอใหญ  ใชตัวเลขของหัวขอใหญ  ตามดวยมหัพภาค ( . )  และหมายเลขลําดับของหัวขอยอย
เวน 2 ตัวอักษรแลวตามดวยช่ือหัวขอยอยขนาดตัวหนา 16 พอยน 

เนื้อเ ร่ือง  ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยน    จัดขอความใหกระจายเต็มบรรทัด (Thai 
Distribute) ระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบ  Single  Spacing  ยกเวนมีขอกําหนดอ่ืนระบุไว  ควร
ระวังเร่ืองการตัดคําในแตละบรรทัด   ถาจําเปนตองตัดคําตองใชเคร่ืองหมายการเชื่อมคําท่ีถูกตอง
ตามหลักการเขียนภาษาไทย  สําหรับตัวพิมพหรือสัญลักษณท่ีเคร่ืองพิมพไมมี  ใหเขียนดวยหมึกสี
ดําอยางประณีต 
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2.3  การเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 
 ดานบนใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ   1     นิ้ว (25.4 มม.) 
 ดานลางใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ   1     นิ้ว (25.4 มม.) 
 ดานซายใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ   1.5  นิ้ว (38.1 มม.) 
 ดานขวาใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ   1     นิ้ว (25.4 มม.) 
 

2.4  การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 
       1.  สวนท่ี 1  ต้ังแตบทคัดยอถึงสารบัญรูป (ถามี)  ใหใชตัวอักษรภาษาไทย ก-ฮ ตามลําดับ  โดย
พิมพไวตรงกลางสวนลางของหนา 

2.  สวนท่ี 2  สวนเนื้อหาตั้งแตบทนําจนจบเนื้อหา  ใหใชตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, ... แสดงเลขหนา
โดยพิมพไวดานบนขวามือ  หางจากขอบกระดาษดานบน 0.5 นิ้ว และขอบกระดาษดานนอก 1 นิ้ว 

3.  สวนท่ีเปนบทท่ีหรือหนาแรกของแตละบท  ไมตองแสดงเลขหนา แตใหนับหนา 
 

2.5  การพิมพสารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญรูป 
 ใหพิมพคําวาสารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญรูปไวกลางบรรทัดแรกของหนากระดาษ
ขนาดตัวหนา 20 พอยน  เวน 1 บรรทัด  พิมพคําวา “หนา” ชิดขอบขวา  สวนเลขหนาใหพิมพชิด 
ขอบขวา และพิมพจุดไขปลาเช่ือมโยงกับเนื้อหา  บรรทัดถัดไปเปนเนื้อหาของสารบัญระหวางบท
ตางๆ เอกสารอางอิงและภาคผนวกใหเวน 1 บรรทัด  ในสวนของสารบัญตาราง  สารบัญรูปใหพมิพ
คําวา “ตารางท่ี” หรือ “รูปท่ี”  โดยพิมพชิดขอบซายและอยูบรรทัดเดียวกับคําวา “หนา” 
 ถาสารบัญ  สารบัญตารางหรือสารบัญรูปไมสามารถเขียนใหไดหมดภายในหน่ึง
หนากระดาษ  จําเปนตองข้ึนบรรทัดใหม  ใหเขียนกลางหัวกระดาษวา “สารบัญ (ตอ)”  “สารบัญ
ตาราง (ตอ)” หรือ “สารบัญรูป (ตอ)”  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 10 

2.6  การพิมพตาราง 
 ใหแทรกปนในเนื้อหาของแตละบท  โดยเวน 1 บรรทัดกอนพิมพคําวา “ตารางท่ี”  เหนือ
ตาราง โดยใชอักษรตัวหนาตามดวยตัวเลขและช่ือตาราง  โดยพิมพกึ่งกลางหนากระดาษ  ถาช่ือ
ตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของช่ือตารางโดยไมตองเวน
บรรทัด  ถาตารางกวางมากใหยอสวนลงแตอานไดชัดเจนหรือพิมพตามแนวขวางของกระดาษก็ได 
ถาตารางมีความยาวมากจนไมสามารถบรรจุไวในหนาเดียวไดใหพิมพตารางตอในหนาถัดไป  โดย
พิมพคําวาตอไวดวย  เชน  ตารางท่ี 2.6 (ตอ)  เปนตน  เม่ือหมดตารางใหใสหมายเหตุ (ถามี) ใน
บรรทัดถัดไป ตามดวยท่ีมา (ถามี) ในบรรทัดถัดไปโดยจัดใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ  จากนัน้เวน 1 
บรรทัดกอนพิมพเนื้อหาตอไป 
 การเรียงเลขที่ตาราง  ใหเรียงตามหมายเลขบท  เชน  บทท่ี 1 ใหพิมพวา  ตารางท่ี 1.1, 
ตารางท่ี 1.2, ... บทท่ี 2 ใหพิมพวา  ตารางท่ี 2.1, ตารางท่ี 2.2, ...  เปนตน 
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(ตัวอยางการพมิพตาราง) 

 

เม่ือ  L  คือความยาวของฟลเตอรหรือจํานวนของคาสัมประสิทธ์ิฟลเตอร  สามารถสรุป
ความสัมพันธของการแปลงเวฟเล็ตแบบดิสครีตไดดังนี้ 

(เวน 1 บรรทัด) 
ตารางท่ี 3.1  ตัวอยางฟลเตอรการกรองความถ่ีตํ่าของเวฟเล็ตแบบออโธโกนัลชนิด Daubechies ท่ีมี

ความยาวของฟลเตอรเทากบั 4, 6, 8 และ 10 ตามลําดับ 
n h1

4 (n) h1
6 (n) h1

8 (n) h1
10 (n) 

0 0.4829629 0.33267 0.2303778 0.1601024 
1 0.8365163 0.806891 0.7148466 0.6038293 
2 0.2241439 0.459877 0.6308808 0.7243085 
3 -0.1294095 -0.135011 -0.0279838 0.1384281 
4  -0.08544 -0.1870348 -0.2422949 
5  0.03522 -0.0308414 -0.0322449 
6   0.0328830 0.00775715 
7   -0.0105974 -0.0062415 
8    -0.0125807 
9    0.0033357 
หมายเหตุ: ……………………………………………………….(ถามี) 

ท่ีมา: ………………………………………………(ถามี) 
(เวน 1 บรรทัด) 

 ฟลเตอรของการสังเคราะหคือฟลเตอรของการวิเคราะหสัญญาณท่ีเวลายอนกลับและมีเซต
ของลําดับ hi อยางเดียวเทานั้น ในสมการท่ี (3.6) เรียกวาเวฟเล็ตแบบออโธโกนัล 
 

2.7  การพิมพรูปภาพ 
 ใหเวน 1 บรรทัดกอนวางรูปภาพกลางหนากระดาษและใสคําวา “รูปท่ี”  โดยใชอักษร
ตัวหนาตามดวยตัวเลขและคําบรรยายใตภาพ  โดยพิมพกึ่งกลางหนากระดาษ  ถาคําบรรยายเกิน 1 
บรรทัด  ใหพิมพบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของคําบรรยายภาพ  หากรูปนั้นมีท่ีมาให
พิมพท่ีมากึ่งกลางหนากระดาษในบรรทัดถัดไป จากนั้นเวน 1 บรรทัดกอนพิมพเนื้อหาตอไป  การ
เรียงหมายเลขรูปใหเรียงเหมือนการเรียงหมายเลขตาราง 
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(ตัวอยางการพมิพรูป) 

 

เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 5.1 ถึง รูปท่ี 5.6 จะสามารถอธิบายการทํางานของวงจรนี้ไดวา เม่ือทํา
การปดสวิตชแรงจายแรงดัน  กระแสจะไหลจากแหลงจายแรงดันผาน 1R  , 2R  , CR , 3C  , 4C , 

2C , 1L , 1C  และลงสูกราวด ดังรูปท่ี 3.15  
(เวน 1 บรรทัด) 

 
รูปท่ี 5.7  แสดงวงจรเสมือนขณะท่ีทรานซิสเตอรยังไมทํางานและแสดงลักษณะการไหล 

ของกระแส 
ท่ีมา: ชินวุฒิ (2552) 
(เวน 1 บรรทัด) 

ทําให 2C  และ 1C  เกิดการชารจประจุ สวน 1L  จะชารจกระแส ซ่ึงขณะน้ีทรานซิสเตอรยัง
ไมทํางาน  

 

2.8  สมการคณิตศาสตร 
สมการคณิตศาสตรสามารถแทรกปนไปกับเนื้อหาไดและหากตองการความเปนระเบียบให

แยกเฉพาะบรรทัดไว  โดยบรรทัดท่ีพิมพสมการควรหางบรรทัดปกติบนและลาง 1 บรรทัด  ตัว
สมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามความเหมาะสม  หมายเลขสมการใหพิมพชิด
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ขวาและอยูในวงเล็บ  การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามหมายเลขบทเชนเดียวกับการเรียงตาราง
และรูปภาพ 

2.9  การพิมพเครื่องหมายวรรคตอน สําหรับการพิมพเนื้อหา 
 เคร่ืองหมายมหัพภาค ( . )  ใหพิมพเวนระยะ 2 ชวงตัวอักษร 

เคร่ืองหมายจลุภาค ( , )  ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
เคร่ืองหมายอัฒภาค ( ; )  ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
เคร่ืองหมายมหัพภาคคู ( : )  ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
เคร่ืองหมายอัญญประกาศ ( “ ” )  ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
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บทที่ 3 

การอางอิง 
 

 การเขียนอางอิงในเอกสารและการเขียนเอกสารอางอิงท้ังหมดในปริญญานิพนธมีดังนี้ 
 

3.1  การอางอิงแทรกปนในเนื้อหา 
การอางอิงหมายถึงเอกสารอางอิงท่ีใชในคูมือการเขียนปริญญานิพนธ  เปนการแจงให

ทราบถึงแหลงท่ีมาของขอความ  แนวคิดหรือขอความใดๆ ท่ีมิไดเปนของผูเขียนเอง  เพื่อเปนเกียรติ
แกบุคคลหรือองคกร  ผูเปนเจาของแนวคิดหรือขอมูลนั้น  เพื่อสะดวกตอผูอานท่ีตองการทราบ
รายละเอียดอ่ืนๆ จากตนฉบับเดิม  เพื่อติดตามคนควาไดถูกตอง  การอางอิงอาจสรุปใจความสําคัญ
เดิมไวทุกประการก็ไดและเพื่อความถูกตองสมบูรณ ขอมูลตางๆ ในรายการอางอิงจะตองมีความ
แมนยําและตรวจสอบจนถึงท่ีมาได  การอางอิงมี 2 ลักษณะ คือ 
 

3.1.1  การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ป (ภาควชิาวิศวกรรมโยธา เคร่ืองกล
และอุตสาหการ) 

สามารถเขียนอางอิงได 2 แบบ คือ  
- สุนิสา (2551) รายงานวาการฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ 

หรือ 
- การฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ (สุนิสา, 2551) 
ท้ังนี้การระบุช่ือผูแตงท้ังไทยและอังกฤษใหปฏิบัติดังนี ้
ก. หากผูแตงมี 1 คน 
- สุนิสา (2551) รายงานวาการฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ 
หรือ 
- การฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ (John, 2551) 
ข. หากผูแตงมี 2 คน 
- John and Mary (2551) รายงานวาการฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอ

ตันขยะ 
หรือ 
- การฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ (สุนิสาและปรีชา, 2551) 
ค. หากผูแตงมีมากกวา 2 คน ข้ึนไป 
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- สุนิสาและคณะ (2551) รายงานวาการฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอ
ตันขยะ 

หรือ 
- การฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ (John et al., 2551) 

3.1.2  การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบลําดับหมายเลข (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอร) 

การอางอิงโดยใชระบบลําดับหมายเลขใหลําดับเลขท่ีอางอิงตามลําดับการอาง  
ตอเนื่องต้ังแตบทแรกจนถึงบทสุดทาย  หมายเลขอางอิงเขียนไวในวงเล็บ [ ] หลังขอความท่ีตองการ
อางอิง ถามีการอางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม 

- การฝงกลบขยะทําใหเกิดกาซมีเทน 10 กรัมตอตันขยะ [1] 
- ...วิธีการสรางภาพข้ึนมาใหมมีหลายวิธีดวยกัน  เชน  วิธีการ POCS (Projection 

onto convex set) [1]  วิธีการกําหนดคากําลังสองท่ีนอยท่ีสุดหรือ CLS (Constrained least square) 
[2] เปนตน  วิธีการเหลานี้เปนวิธีการทําซํ้าและใชเวลาในการคํานวณท่ีมาก... 

 

3.2  หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิง 
เม่ือส้ินสุดเนื้อหาในปริญญานิพนธ  เอกสารและขอมูลตางๆ ท่ีไดอางอิงนั้นอาจเรียงลําดับ

อักษรของชื่อตามระบบนามป หรืออาจจัดเรียงตามลําดับของหมายเลขเอกสารท่ีไดอางอิงถึงใน
เนื้อหาโครงงาน สําหรับหลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงมีดังนี้ 

 
3.2.1  การเขียนเอกสารอางอิงระบบนาม-ป 

1.  ใหพิมพคําวา  “เอกสารอางอิง”  โดยใชอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยน ไวกลาง
หนากระดาษ 

2.  ใหเรียงลําดับการอางอิงเอกสารตามระบบนาม-ปท่ีไดอางถึงในเนื้อหาของ
ปริญญานิพนธ 

3.  แยกภาษาของเอกสารท่ีใชในการอางอิง โดยเรียงเอกสารภาษาไทยใหจบไปกอน
จึงตอดวยภาษาตางประเทศ โดยเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกท่ีปรากฏตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานปจจุบันหรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ไมวารายการน้ัน
จะข้ึนตนดวยช่ือผูแตง ช่ือบทความหรือช่ือหนังสือ 

4.  พิมพรายการเอกสารของทุกรายการชิดขอบหนากระดาษดานซาย  ถาพิมพไม
หมดใน 1 บรรทัดใหข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไปประมาณ 7 ชวงตัวอักษร  เม่ือเร่ิมรายการ
ใหมใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม  โดยไมตองเวนบรรทัด 
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3.2.2  การเขียนเอกสารอางอิงระบบลําดับหมายเลข 
1.  ใหพิมพคําวา  “เอกสารอางอิง”  โดยใชอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยน ไวกลาง

หนากระดาษ 
2.  ใหเรียงลําดับการอางอิงเอกสารตามลําดับหมายเลขที่ไดกํากับไวในวงเล็บท่ีได

อางถึงในเนื้อหาของปริญญานิพนธหรือปริญญานิพนธ โดยไมตองเรียงตามตัวอักษร ไมตองแยก
ภาษาและประเภทของเอกสารและแหลงตางๆท่ีใชอางอิง 

3.  ไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสารท่ีใชในการอางอิง 
4.  พิมพหมายเลขของทุกรายการชิดขอบหนากระดาษดานซาย  ถาพิมพไมหมดใน 1 

บรรทัดใหข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไปประมาณ 7 ชวงตัวอักษร  เม่ือเร่ิมรายการใหมใหชิด
ขอบกระดาษดานซายเชนเดิม  โดยไมตองเวนบรรทัด 

 
3.3  ตัวอยางรูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง 
       3.3.1  เอกสารประเภทหนังสือ 

              1.  หนังสือท่ัวไป 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อหนังสือ. (คร้ังท่ีพิมพ). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
อัญชลี สิงหนอย . (2549). คํานามประสม: ศาสตรและศิลปในการสรางคําไทย. กรุงเทพฯ:

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เอโมโตะ, อี. (2547). มหัศจรรยแหงน้ํา: คําตอบเพื่อชีวิตท่ีดีกวา. (ดาดา, ผูแปล). กรุงเทพฯ: โลก

สวย. (ตนฉบับภาษาญ่ีปุน พิมพ ค.ศ. 2001) 
Roberts, E. V. and Jacobs, H. E. (1989). Fiction.  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 
Thornley, G.C. and Roberts, G. (1989). An outline of English literature. Hong Kong: Longman. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Roberts, E. V. and Jacobs, H. E. (1989). Fiction.  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice 

Hall. 
[2]  เอโมโตะ, อี. (2547). มหัศจรรยแหงน้ํา: คําตอบเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา. (ดาดา, ผูแปล). กรุงเทพฯ: 

โลกสวย. (ตนฉบับภาษาญ่ีปุน พิมพ ค.ศ. 2001) 
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[3]  อัญชลี สิงหนอย. (2549). คํานามประสม: ศาสตรและศิลปในการสรางคําไทย. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

[4]  Thornley, G.C. and Roberts, G. (1989). An outline of English literature. Hong Kong: 
Longman. 

              2.  บทความในหนงัสือ 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเร่ือง, (หนา 
เลขหนาท่ีอาง). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
รุงนภา ฉิมพุฒ. (2545). ลิเกในจังหวัดพิษณุโลก. ใน ดิเรก ปทมสิริวัฒน และพัชรินทร สิรสุนทร

(บรรณาธิการ), ความรูคูสังคม รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา 67-94).  กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.  

วนิดา บํารุงไทย. (2545). รูจัก...”ภรณทิพย นาคหิรัญกนก” จากหนังสือรูจักยังไมมากพอที่จะรัก ยัง 
ไมรูจักมากพอท่ีจะเกลียด. ใน สารคดี: กลวิธีการเขียนและแนววิจารณ (หนา 133-142). 
กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

Bergstein, J. M. (2000). Tubular function. In E. B. Richard, M. K. Robert and B. J. Hal (Eds.),  
Nelson textbook of pediatrics (16th ed., p. 596). Philadelphia: W.B. Saunders. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  วนิดา บํารุงไทย. (2545). รูจัก...”ภรณทิพย นาคหิรัญกนก” จากหนังสือรูจักยังไมมากพอที่จะ

รัก ยังไมรูจักมากพอท่ีจะเกลียด. ใน สารคดี: กลวิธีการเขียนและแนววิจารณ (หนา 133-
142). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.  

[2]  รุงนภา ฉิมพุฒ. (2545). ลิเกในจังหวัดพิษณุโลก. ใน ดิเรก ปทมสิริวัฒน และพัชรินทร สิร 
สุนทร(บรรณาธิการ), ความรูคูสังคม รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา 67-94).  กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.  

[3]  Bergstein, J. M. (2000). Tubular function. In E. B. Richard, M. K. Robert and B. J. Hal  
(Eds.), Nelson textbook of pediatrics (16th ed., p. 596). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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              3.  หนังสือสารานุกรม 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม, (เลมท่ี เลมท่ีอาง, หนา เลขหนาท่ี
อาง). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
สนม ครุฑเมือง. (2530).  หมอคอควาย.  ใน สารานุกรมของใชพื้นบานไทยในอดีต เขตหัวเมืองฝาย

เหนือ (หนา 274-275). กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พลับลิชช่ิง.     
McNeil, D. W., Turk, C. L. and Ries, B. J. (1994).  Anxiety and fear. In Encyclopedia of human 

behavior (Vol.1, pp. 151-163).  San Diego: Academic Press. 
Tickner, F.J. (1981).  Apprenticeship and employee training. In P. W. Goetz (Ed.),  The new 

encyclopedia Britannica, macropedia (Vol.1, pp.1018 – 1023). Chicago: Encyclopedia 
Britannica. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  สนม ครุฑเมือง. (2530).  หมอคอควาย.  ใน สารานุกรมของใชพื้นบานไทยในอดีต เขตหัวเมือง

ฝายเหนือ (หนา 274-275). กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พลับลิชช่ิง.  
[2]  McNeil, D. W., Turk, C. L. and Ries, B. J. (1994).  Anxiety and fear. In Encyclopedia of 

human behavior (Vol.1, pp. 151-163).  San Diego: Academic Press. 
[3]  Tickner, F.J. (1981).  Apprenticeship and employee training. In P. W. Goetz (Ed.),  The new 

encyclopedia Britannica, macropedia (Vol.1, pp.1018 – 1023). Chicago: Encyclopedia 
Britannica. 

 

              4.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
                     4.1  เอกสารท่ีจัดพิมพรวมเลมและอางเฉพาะเร่ือง 
              รูปแบบ 

ผูบรรยาย (ผูบรรยาย). (วันท่ี เดือน ปท่ีจดั). ช่ือเร่ืองท่ีบรรยาย. ใน ชื่อเอกสารรวมเลม 
(หนา เลขหนาท่ีอาง). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
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วิสุทธ์ิ ใบไม (ผูบรรยาย). (5-7 มิถุนายน 2546). การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ. ใน 
สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร คร้ังท่ี 13: พันธุศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (หนา 11-15). 
พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  วิสุทธ์ิ ใบไม (ผูบรรยาย). (5-7 มิถุนายน 2546). การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ. 

ใน สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร คร้ังท่ี 13: พันธุศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (หนา 11-15). 
พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 
                     4.2  เอกสารท่ีจัดพิมพเฉพาะเร่ือง 
              รูปแบบ 

ผูบรรยาย (ผูบรรยาย) (วันท่ี เดือน ป). ชื่อเร่ืองท่ีบรรยาย. สถานท่ี: หนวยงานท่ีจดั
บรรยาย. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
การสัมมนาเรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุคเปดเสรีทางการคาโลกดานการศึกษา”. (23 – 25 มกราคม 

2547). พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เกษม วัฒนชัย (ผูปาฐกถา). (26 กรกฎาคม 2546). ยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

นเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  การสัมมนาเร่ือง “อุดมศึกษาไทยในยุคเปดเสรีทางการคาโลกดานการศึกษา”. (23 – 25 มกราคม 

2547). พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
[2]  เกษม วัฒนชัย (ผูปาฐกถา). (26 กรกฎาคม 2546). ยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
       3.3.2  เอกสารประเภทวารสาร 

              1. บทความท่ัวไป 
       รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปท่ี(เลขประจาํฉบับ), เลขหนาแรกท่ี
ตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 
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ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ปยะดา วชิระวงศกร และเสวยีน เปรมประสิทธ์ิ. (2548). การสะสมตะก่ัวและแคดเมียมในพืชผักท่ี

ปลูกในดนิท่ีไดรับการผสมตะก่ัวและแคดเมียม. วารสารเกษตรนเรศวร, 8(1), 61-75. 
วนิดา บํารุงไทย. (2549). “มุขตลก” หรือ “มุกตลก” ราชบัณฑิตยสถาน กับ มติชน ใครผิดใครถูก?

วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 33-42. 
Jarboe, K. S., Littrell, K. and Tugrul, K. (2005). Long-acting injectable risperidone: An emerging 

tool in schizophrenia treatment. Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 
43(12), 25-33. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Jarboe, K. S., Littrell, K. and Tugrul, K. (2005). Long-acting injectable risperidone: An 

emerging tool in schizophrenia treatment. Psychosocial Nursing and Mental Health 
Services, 43(12), 25-33.  

[2]  วนิดา บํารุงไทย. (2549). “มุขตลก” หรือ “มุกตลก” ราชบัณฑิตยสถาน กับ มติชน ใครผิดใคร
ถูก? วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 33-42. 

[3]  ปยะดา วชิระวงศกร และเสวียน เปรมประสิทธ์ิ. (2548). การสะสมตะก่ัวและแคดเมียมใน
พืชผักท่ีปลูกในดินท่ีไดรับการผสมตะก่ัวและแคดเมียม. วารสารเกษตรนเรศวร, 8(1), 61-
75. 

 
              2.  บทวิจารณและบทความปริทัศนหนังสือ 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทวิจารณ. [บทวิจารณหรือบทความปริทัศนหนังสือเร่ือง ชื่อ
หนังสือท่ีนํามาวิจารณ] ชื่อวารสาร. ปท่ี(เลขประจําฉบับ), เลขหนาแรกท่ี
ตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
วนิดา บํารุงไทย. (2547). พระราชนิพนธ “ความทรงจําในการตามเสด็จตางประเทศทางราชการ” 

พระราชานุสรณอันลํ้าเลอคาแหงประวัติศาสตรสยาม [บทความเฉลิมพระเกียรติ พระราช
นิพนธเร่ือง ความทรงจําในการตามเสด็จตางประเทศทางราชการ]. วารสารมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2),    1-9. 
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Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life of 
information]. Science, 290(5495), 1304. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  วนิดา บํารุงไทย. (2547). พระราชนิพนธ “ความทรงจําในการตามเสด็จตางประเทศทาง

ราชการ” พระราชานุสรณอันลํ้าเลอคาแหงประวัติศาสตรสยาม [บทความเฉลิมพระเกียรติ 
พระราชนิพนธเร่ือง ความทรงจําในการตามเสด็จตางประเทศทางราชการ]. วารสาร
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2),    1-9. 

[2]  Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life of 
information]. Science, 290(5495), 1304. 

 
              3.  บทสัมภาษณ 
              รูปแบบ 

ผูใหสัมภาษณ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทสัมภาษณ [ช่ือสกุลผูสัมภาษณ, ผูสัมภาษณ]. ชื่อ
วารสาร, ปท่ี(เลขประจําฉบับ), เลขหนาแรกท่ีตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
มณฑล สงวนเสริมศรี. (2549). อธิการบดีสนทนา [สิริพร จันทรบรรจง, ผูสัมภาษณ]. ขาวสาร ม.

นเรศวร, 5(62), 4. 
Chumsai, S. and Sirisumphan, K. (1985), Viewpoints: Thailand or Siam [Interviewed by the 

editor]. Asiaweek, 11(17), 62. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  มณฑล สงวนเสริมศรี. (2549). อธิการบดีสนทนา [สิริพร จันทรบรรจง, ผูสัมภาษณ]. ขาวสาร 

ม.นเรศวร, 5(62), 4. 
[2]  Chumsai, S. and Sirisumphan, K. (1985), Viewpoints: Thailand or Siam [Interviewed by the 

editor]. Asiaweek, 11(17), 62. 
 
       3.3.2  เอกสารประเภทหนังสือพิมพ 

              1. หนังสือพิมพท่ัวไป 
       รูปแบบ 

ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีพิมพ).ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพมิพ, เลขหนา. 
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              2.  กรณีบทความมีชื่อคอลัมน 

ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีพิมพ). ช่ือคอลัมน: ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, เลขหนา. 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ธวัช วิรัตติพงศ. (14 มีนาคม 2549). ปฏิวัตินักวิจัยรุนใหม คืนอิสรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ. 

มติชน, 8. 
วีระ มานะคงตรีชีพ. (13 มิถุนายน 2549). กระจกหักมุม: ภาวะเศรษฐกิจไทยภายใตสถานการณ

การเมืองปจจุบัน (ตอนจบ). ไทยโพสต, 6.  
เสนอ 4 แนวทางตั้งวิทยาลัยชุมชน. (23 มีนาคม 2544). มติชน, 10. 
ออกพันธบัตรขาย 2 หม่ืนลาน. (7 เมษายน 2544). ไทยรัฐ, 9. 
Billions spent in battle for Isan vote. (January 31, 2005). Bangkok Post, 1. 
Pongrai, J. (March 14, 2006). Mini tsunami likely in next 50 years: Geologist. The Nation, 3A. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  เสนอ 4 แนวทางตั้งวิทยาลัยชุมชน. (23 มีนาคม 2544). มติชน, 10.  
[2]  Pongrai, J. (March 14, 2006). Mini tsunami likely in next 50 years: Geologist. The Nation, 

3A.  
[3]  ธวัช วิรัตติพงศ. (14 มีนาคม 2549). ปฏิวัตินักวิจัยรุนใหม คืนอิสรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ. มติชน, 8. 
[4]  Billions spent in battle for Isan vote. (January 31, 2005). Bangkok Post, 1. 
[5]  วีระ มานะคงตรีชีพ. (13 มิถุนายน 2549). กระจกหักมุม: ภาวะเศรษฐกิจไทยภายใตสถานการณ

การเมืองปจจุบัน (ตอนจบ). ไทยโพสต, 6. 
 
              3.  กรณีอางบทสัมภาษณจากหนงัสือพิมพ 
              รูปแบบ 

ผูใหสัมภาษณ. (วันท่ี เดือน ปท่ีพิมพ).ช่ือบทความ. [ช่ือสกุลผูสัมภาษณ, ผูสัมภาษณ]. 
ชื่อหนังสือพิมพ, เลขหนา. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ประพัฒน ปญญาชาติรักษ. (12 กันยายน 2549). จากศิษยเกา ทรท...สูนองใหม ชท.  
 [ทองนากศิริวิ เหลาวงศโคตร, ผูสัมภาษณ]. มติชนรายวัน, 11. 
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ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  ประพัฒน ปญญาชาติรักษ. (12 กนัยายน 2549). จากศิษยเกา ทรท...สูนองใหม ชท.  
 [ทองนากศิริวิ เหลาวงศโคตร, ผูสัมภาษณ]. มติชนรายวนั, 11. 
 
       3.3.3  เอกสารประเภทวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

              1. วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
       รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง. วทิยานิพนธ หรือ การศึกษาคนควาดวยตนเอง อักษรยอ
ปริญญา, ช่ือมหาวิทยาลัย, ช่ือจังหวดัท่ีต้ังมหาวิทยาลัย. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ปวีณา มณีวัลย, รัชนู แตงออน, วิจิตรา ทองพาน, พ.ท.สมบัติ บุญกอแกว และสุชัย เช่ียววิทยการ. 

(2548). การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม: 
กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
พิษณุโลก. 

สถิตาภรณ ศรีหิรัญ. (2547). การวิเคราะหแนวเนื้อหาและประเมินคุณคาของบทความเก่ียวกับ
เพศศึกษาในอินเทอรเน็ต เว็บไซต http://www.clinicrak.com. วิทยานิพนธ ศศ.ม., 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 

Charusalaipong, P. (2004). Potentials of petroleum companies to divert investment into solar 
energy in Thailand.  Master thesis, M.S., Naresuan University, Phitsanulok. 

Singnoi, U. (2000). Norminal constructions in Thai. Doctoral dissertation, Ph.D., University of 
Oregon, Eugene. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  ปวีณา มณีวัลย, รัชนู แตงออน, วิจิตรา ทองพาน, พ.ท.สมบัติ บุญกอแกว และสุชัย เช่ียววิทย

การ. (2548). การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม: 
กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
พิษณุโลก. 

[2]  สถิตาภรณ ศรีหิรัญ. (2547). การวิเคราะหแนวเนื้อหาและประเมินคุณคาของบทความเกี่ยวกับ
เพศศึกษาในอินเทอรเน็ต เว็บไซต http://www.clinicrak.com. วิทยานิพนธ ศศ.ม., 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 
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[3]  Charusalaipong, P. (2004). Potentials of petroleum companies to divert investment into 
solar energy in Thailand.  Master thesis, M.S., Naresuan University, Phitsanulok. 

[4]  Singnoi, U. (2000). Norminal constructions in Thai. Doctoral dissertation, Ph.D., 
University of Oregon, Eugene. 

 
              2.  หนังสือรวมบทคัดยอวิทยานิพนธและหนังสือรวมบทคัดยอการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 
2.1  หนังสือรวมบทคัดยอ 
รูปแบบ 
ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเร่ือง. ใน ชื่อหนังสือรวมบทคัดยอ, (หนา เลขหนาท่ีอาง). 

สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
กฤษณา วงษรักษ. (2542). วิเคราะหความเชื่อท่ีปรากฏในนวนิยายเหนือธรรมชาติของ “แกวเกา” 

ระหวางป พ.ศ. 2531-2536. ใน บทคัดยอวิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต ปการศึกษา 
2542 (หนา 69).  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ณัฐกานต  ตาบุตรวงศ, พัชรินทร  ออนอารีย และรัศมีแข จงธรรม. (2543). การติดเช้ือของแผลผาตัด 
รพ.พุทธชินราช. ใน รวมผลวิจัยทางคลินิก นิสิตแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 
2543 (หนา 146-176). พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  ณัฐกานต  ตาบุตรวงศ, พัชรินทร  ออนอารีย และรัศมีแข จงธรรม. (2543). การติดเช้ือของแผล

ผาตัด รพ.พุทธชินราช. ใน รวมผลวิจัยทางคลินิก นิสิตแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ป
การศึกษา 2543 (หนา 146-176). พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

[2]  กฤษณา วงษรักษ. (2542). วิเคราะหความเช่ือท่ีปรากฏในนวนิยายเหนือธรรมชาติของ “แกว
เกา” ระหวางป พ.ศ. 2531-2536. ใน บทคัดยอวิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต ป
การศึกษา 2542 (หนา 69).  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

 
                     2.2  ส่ิงพิมพประเภทวารสาร 
                     รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเร่ือง. ชือ่วารสาร. ปท่ี(เลขประจําฉบับ), เลขหนาแรกที่ตีพิมพ-
เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 
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ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
จุฬาลักษณ กุคําอู. (2548). การศึกษาวิเคราะหคําศัพทภาษาถ่ินอีสานท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน. วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 16-25.  
Bennett, M. P. (1997). The effect of mirthful laughter on stress and natural killer cell cytotoxicity. 

Dissertation Abstracts International – B, 58(07), 33-53. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Bennett, M. P. (1997). The effect of mirthful laughter on stress and natural killer cell 

cytotoxicity. Dissertation Abstracts International – B, 58(07), 33-53. 
[2]  จุฬาลักษณ กุคําอู. (2548). การศึกษาวิเคราะหคําศัพทภาษาถ่ินอีสานท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน. วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 16-25. 
 
              3.  ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีเผยแพร). ชื่อวิทยานิพนธ. วิทยานิพนธ อักษรยอปริญญา, ช่ือมหาวิทยาลัย
, ช่ือจังหวดัท่ีต้ังมหาวิทยาลัย. สืบคนเม่ือ วันท่ี เดือน ป, จาก แหลงท่ีอยูของ
ไฟลล (URL) 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
นงนุช โอบะ. (2545). องคประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและความสัมพันธระหวางสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพกับปจจัยคัดสรรบางประการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. สืบคนเม่ือ 13 
กันยายน 2549,จาก http://index.dc.thailis.uni.net.th:8000/DCMS_NU/detail.nsp 

Presting, K. A. (2006). Analysis of conditional expressions. Thesis, M.A., The University of 
North Carolina at Chapel Hill. Retrieved  September 13, 2006, from 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=1079673331&SrchMode=1&sid... 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Presting, K. A. (2006). Analysis of conditional expressions. Thesis, M.A., The University of 

North Carolina at Chapel Hill. Retrieved  September 13, 2006, from 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=1079673331&SrchMode=1&sid... 
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[2]  นงนุช โอบะ. (2545). องคประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและความสัมพันธระหวาง
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับปจจัยคัดสรรบางประการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. สืบคน
เม่ือ 13 กันยายน 2549,จาก http://index.dc.thailis.uni.net.th:8000/DCMS_NU/detail.nsp 

 
       3.3.4  เอกสารประเภทสื่อส่ิงพืมพอ่ืนๆ 

              1.  จดหมายขาว 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (เดือน ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความหรือช่ือเร่ือง. ชื่อจดหมายขาว. ปท่ี(เลขประจํา
ฉบับ), เลขหนาแรกท่ีตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ธิติมา สุบิน. (มิถุนายน-สิงหาคม 2548). โครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานระดับ

บัณฑิตศึกษา.  ขาวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(1-3), 5. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  ธิติมา สุบิน. (มิถุนายน-สิงหาคม 2548). โครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานระดับ

บัณฑิตศึกษา.  ขาวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(1-3), 5. 
 
              2.  จุลสารและแผนพับ 
              รูปแบบ 

ชื่อแผนพับ/จุลสาร. (ปท่ีพิมพ). [แผนพับ/จุลสาร]. สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรง
พิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 ท่ีไมตองปรับพื้นฐานความรู. (2549). [แผนพับ]. พิษณุโลก: 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.   
กฎหมายในชีวิตประจําวัน. (ม.ป.ป.). [จุลสาร]. พิษณุโลก: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
BBA: Faculty of Business. (n.d.). [Brochure]. Chonburi: Asian University of Science and 

Technology. 
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ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 ท่ีไมตองปรับพื้นฐานความรู. (2549). [แผนพับ]. 

พิษณุโลก: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
[2]  กฎหมายในชีวิตประจําวัน. (ม.ป.ป.). [จุลสาร]. พิษณุโลก: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร. 
[3]  BBA: Faculty of Business. (n.d.). [Brochure]. Chonburi: Asian University of Science and 

Technology. 
 
              3.  จดหมายเหตุ คาํส่ัง ประกาศ แผนปลิว 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีพิมพ). ช่ือคอลัมน: ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, เลขหนา
แรกท่ีตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 

 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206) เลขท่ี 12. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (8 กุมภาพันธ 2549). ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549.   
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (10 เมษายน 2549). คําส่ังท่ี 686/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการสัมมนาทางวิชาการและปจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปการศึกษา 
2548. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206) เลขท่ี 12. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3. 
[2]  มหาวิทยาลัยนเรศวร. (8 กุมภาพันธ 2549). ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549.   
[3]  มหาวิทยาลัยนเรศวร. (10 เมษายน 2549). คําส่ังท่ี 686/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการและปจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ป
การศึกษา 2548. 
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              3.  สารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา 
              รูปแบบ 

ช่ือเร่ือง. (วันท่ี เดือน ปท่ีพิมพ). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับระบุฉบับ เลมท่ี(ตอนท่ี).หนา 
เลขหนาแรกท่ีตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับแลกเปล่ียนเหรียญกษาปณชํารุด พ.ศ. 2548.   
 (29 ธันวาคม 2548). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 122(126 ก). หนา 12-14. 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533. (29 กรกฎาคม 2533). ราชกิจจานุเบกษา 
   ฉบับพิเศษ. 107(131). หนา 1-33. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับแลกเปล่ียนเหรียญกษาปณชํารุด พ.ศ. 

2548. (29 ธันวาคม 2548). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 122(126 ก). หนา 12-14. 
[2]  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533. (29 กรกฎาคม 2533). ราชกิจจานุเบกษาฉบับ

พิเศษ. 107(131). หนา 1-33. 
 
       3.3.5  เอกสารประเภทวัสดุไมตพีิมพ 

              1.  ส่ือประเภทแถบบันทึกเสียง วีดิทัศน แผนซีดี ภาพยนตรโทรทัศนและวิทยุ งานศิลปะ 

การแสดง  
              รูปแบบ 

ผูรับผิดชอบ. (หนาท่ี) (ปท่ีผลิต). ชื่อเร่ือง [ประเภทส่ือ]. สถานท่ีผลิต: แหลงผลิต. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 

1.  ตัวอยางประเภทแถบบันทึกเสียง 
กิตติ กันภัย (ผูเรียบเรียง). (ม.ป.ป.). พัฒนาบุคลิกภาพผูนํา [แถบบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: ไลบราร่ี. 
พูนพงษ งามเกษม (ผูบันทึก). (2548). เพลงกลอมเด็ก จังหวัดพิษณุโลก [แถบบันทึกเสียง]. 

พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
Lake, F. L. (Author and speaker).  (1989).  Bias and organizational decision making [Cassette].  

Gainesville: Edwards. 
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       2.  ตัวอยางประเภทวีดิทัศน 
เปดตํานานเบญจภาคี [วีดิทัศน]. (2538). กรุงเทพฯ: เดตัมกรุป.  
สุดแดน วิสุทธิลักษณ (ผูอํานวยการผลิต). (2538). คนไท: ความจริง ความเชื่อ หรือเชื้อชาติ, ตอนท่ี 

4 ไทหยา [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: พาโนรามา ดอคคิวเมนทาร่ี. 
อานันท กาญจนพันธ (ผูเรียบเรียง). (2544). ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนา [วีดิทัศน]. พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร.    
Weir, P. B. (Producer); Harrison, B. F. (Director). (1992). Levels of consciousness [Videotape].  

Boston, Massachusetts: Filmways. 
 
       3.  ตัวอยางประเภทแผนซีดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผูผลิต). (ม.ป.ป.). พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [วีดิทัศนซีดี]. 

พิษณุโลก: ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เมโทรแผนเสียง-เทป (ผูผลิต). (2549). 60 ป 60 ลานความดี ถวายเปนราชพลี 60 ป พอหลวง

ครองราชย [ซีดี]. ม.ป.ท.  
Martin, R. (Singer). (1991). Vuelve [CD].  Mexico City: Sony Music Entertainment. 
 
       4.  ตัวอยางประเภทภาพพยนต 
ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล (ผูอํานวยการผลิตและผูกํากับการแสดง). (2549). ตํานานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช [ภาพยนตร].  กรุงเทพฯ: พรอมมิตรโปรดักช่ัน. 
อังเคิล [นามแฝง] (ผูอํานวยการผลิต); ธนิต  จิตนุกูล (ผูกํากับการแสดง). (2544). บางระจัน

[ภาพยนตร]. กรุงเทพฯ: ฟลมบางกอก (บีอีซี เทโร เอนเตอรเทนเมนต).    
Redford, R. (Director). (1980). Ordinary people [Film]. Hollywood, California: Paramount. 
Verbinski, G. (Director). (2003). Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 

[Film]. Hollywood, California: Walt Disney. 
 
       5.  ตัวอยางประเภทรายการโทรทัศนและวิทย ุ 
ไตรภพ ลิมปพัทธ (ผูอํานวยการผลิต).  (15 กรกฎาคม 2544).  เกมเศรษฐี [รายการโทรทัศน]. 

กรุงเทพฯ: บอรนคอรปอเรช่ัน. 
Keillor, G. (Producer); Smith, L. (Director).  (October 2, 1993).  A Prairie Home Companion 

[Radio Program].  St.Louis, Missouri: KMOX. 
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       6.  ตัวอยางประเภทศิลปกรรม  
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน (ศิลปน). (2539). จิตรกรรมประกอบบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว [จิตรกรรม]. กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย. 
Gogh, V. V. (Artist). (1888). Entrance to the public gardens in Arles [Painting].  New York:  

Metropolitan Museum of Art. 
 
       7.  ตัวอยางประเภทการแสดง  
คูกรรม เดอะ มิวสิคัล [ละครเพลง]. (15-25 สิงหาคม 2549). กรุงเทพฯ: ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ

ไทย. 
รัฐภูมิ  โตคงทรัพย (ผูขับรอง). (28 พฤษภาคม 2549). งานรวมตัว...ครอบครัวฟลม [คอนเสิรต].  

กรุงเทพฯ: ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย. 
Taylor, J. (Vocalist).  (October 1, 1993).  James Taylor Live:  1993 concert tour [Concert].  

Champaign: University of Illinois, Assembly Hall. 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 

1.  ตัวอยางประเภทแถบบันทึกเสียง 
[1]  กิตติ กันภัย (ผูเรียบเรียง). (ม.ป.ป.). พัฒนาบุคลิกภาพผูนํา [แถบบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ:    

ไลบราร่ี. 
[2]  พูนพงษ งามเกษม (ผูบันทึก). (2548). เพลงกลอมเด็ก จังหวัดพิษณุโลก [แถบบันทึกเสียง]. 

พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
[3]  Lake, F. L. (Author and speaker).  (1989).  Bias and organizational decision making 

[Cassette].  Gainesville: Edwards. 
 
2.  ตัวอยางประเภทวีดิทัศน 
[1]  เปดตํานานเบญจภาคี [วีดิทัศน]. (2538). กรุงเทพฯ: เดตัมกรุป.  
[2]  สุดแดน วิสุทธิลักษณ (ผูอํานวยการผลิต). (2538). คนไท: ความจริง ความเชื่อ หรือเชื้อชาติ, 

ตอนท่ี 4 ไทหยา [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: พาโนรามา ดอคคิวเมนทาร่ี. 
[3]  อานันท กาญจนพันธ (ผูเรียบเรียง). (2544). ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนา [วีดิทัศน]. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.    
[4]  Weir, P. B. (Producer); Harrison, B. F. (Director). (1992). Levels of consciousness 

[Videotape].  Boston, Massachusetts: Filmways. 
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       3.  ตัวอยางประเภทแผนซีดี 
[1]  มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผูผลิต). (ม.ป.ป.). พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [วีดิทัศน

ซีดี]. พิษณุโลก: ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
[2]  เมโทรแผนเสียง-เทป (ผูผลิต). (2549). 60 ป 60 ลานความดี ถวายเปนราชพลี 60 ป พอหลวง

ครองราชย [ซีดี]. ม.ป.ท.  
[3]  Martin, R. (Singer). (1991). Vuelve [CD].  Mexico City: Sony Music Entertainment. 
 
       4.  ตัวอยางประเภทภาพยนต 
[1]  ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล (ผูอํานวยการผลิตและผูกํากับการแสดง). (2549). ตํานานสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช [ภาพยนตร].  กรุงเทพฯ: พรอมมิตรโปรดักช่ัน. 
[2]  อังเคิล [นามแฝง] (ผูอํานวยการผลิต); ธนิต  จิตนุกูล (ผูกํากับการแสดง). (2544). บางระจัน

[ภาพยนตร]. กรุงเทพฯ: ฟลมบางกอก (บีอีซี เทโร เอนเตอรเทนเมนต).    
[3]  Redford, R. (Director). (1980). Ordinary people [Film]. Hollywood, California: Paramount. 
[4]  Verbinski, G. (Director). (2003). Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 

[Film]. Hollywood, California: Walt Disney. 
 
     5.  ตัวอยางประเภทรายการโทรทัศนและวิทย ุ 
[1]  ไตรภพ ลิมปพัทธ (ผูอํานวยการผลิต).  (15 กรกฎาคม 2544).  เกมเศรษฐี [รายการโทรทัศน]. 

กรุงเทพฯ: บอรนคอรปอเรช่ัน. 
[2]  Keillor, G. (Producer); Smith, L. (Director).  (October 2, 1993).  A Prairie Home 

Companion [Radio Program].  St.Louis, Missouri: KMOX. 
 
       6.  ตัวอยางประเภทศิลปกรรม  
[1]  เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน (ศิลปน). (2539). จิตรกรรมประกอบบทพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว [จิตรกรรม]. กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย. 
[2]  Gogh, V. V. (Artist). (1888). Entrance to the public gardens in Arles [Painting].  New 

York:  Metropolitan Museum of Art. 
 
       7.  ตัวอยางประเภทการแสดง  
[1]  คูกรรม เดอะ มิวสิคัล [ละครเพลง]. (15-25 สิงหาคม 2549). กรุงเทพฯ: ศูนยวัฒนธรรมแหง

ประเทศไทย. 
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[2]  รัฐภูมิ  โตคงทรัพย (ผูขับรอง). (28 พฤษภาคม 2549). งานรวมตัว...ครอบครัวฟลม 
[คอนเสิรต].  กรุงเทพฯ: ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย. 

[3]  Taylor, J. (Vocalist).  (October 1, 1993).  James Taylor Live:  1993 concert tour [Concert].  
Champaign: University of Illinois, Assembly Hall. 

 
              2.  ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (ปท่ีผลิต). ชื่อเร่ือง [ฐานขอมูลสําเร็จรูป].( ช่ือฐานขอมูล: หมายเลขกํากับ
เอกสาร)ชื่อแผนพับ/จุลสาร. (ปท่ีพิมพ). [แผนพับ/จุลสาร]. สถานท่ีพิมพ: 
สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
สุภาพร ไชยวงค. (2547). การพัฒนาตัวบงชี้การดําเนินงานเกณฑการตรวจสอบ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร [ฐานขอมูลสําเร็จรูป]. (ฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย: TIAC: CD-ROM 1183)(ตนฉบับพิมพ พ.ศ. 2545) 

Bower, D. L. (1993).  Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of 
referring and nonreferring supervisors .[CDROM].(Proquest File: Dissertation 
Abstracts Item: 9315947) 

McNicol, S. (1980).  Elementary school mathematics in Canada: The nature of provincial 
elementary mathematics curricula as perceived by ministries of education, schools 
and teacher personnel [CD-ROM]. (ERIC: Document Reproduction Service No. ED 
183 415) 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  สุภาพร ไชยวงค. (2547). การพัฒนาตัวบงชี้การดําเนินงานเกณฑการตรวจสอบ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร [ฐานขอมูลสําเร็จรูป]. (ฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย: TIAC: CD-ROM 1183)(ตนฉบับพิมพ พ.ศ. 2545)  

[2]  Bower, D. L. (1993).  Employee assistant programs supervisory referrals: 
Characteristics of referring and nonreferring supervisors .[CDROM].(Proquest File: 
Dissertation Abstracts Item: 9315947) 
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[3]  McNicol, S. (1980).  Elementary school mathematics in Canada: The nature of 
provincial elementary mathematics curricula as perceived by ministries of 
education, schools and teacher personnel [CD-ROM]. (ERIC: Document Reproduction 
Service No. ED 183 415) 

 
              3.  จดหมายเหตุ คาํส่ัง ประกาศ แผนปลิว 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีพิมพ). ช่ือคอลัมน: ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, เลขหนา
แรกท่ีตีพิมพ-เลขหนาสุดทายท่ีตีพิมพ. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206) เลขท่ี 12. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (8 กุมภาพันธ 2549). ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549.   
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (10 เมษายน 2549). คําส่ังท่ี 686/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการสัมมนาทางวิชาการและปจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปการศึกษา 
2548. 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206) เลขท่ี 12. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3. 
[2]  มหาวิทยาลัยนเรศวร. (8 กุมภาพันธ 2549). ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549.   
[3]  มหาวิทยาลัยนเรศวร. (10 เมษายน 2549). คําส่ังท่ี 686/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการและปจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ป
การศึกษา 2548. 
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       3.3.6  เอกสารประเภทสื่อออนไลน 

              1.  บทความออนไลน 
                     1.1  รูปแบบและตัวอยางภาษาไทย 
              รูปแบบ 

ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีเผยแพร). ชื่อบทความ. สืบคนเม่ือ วันท่ี เดือน ป, จาก แหลงท่ี
อยูของไฟล(URL). 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
จิรวัฒน  พิระสันต และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราช

นิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เร่ือง พระมหาชนก: ความงดงาม
แหงวรรณกรรมสยาม ความงดงามแหงน้ําพระราชหฤทัย. สืบคนเม่ือ 10 เมษายน 2544, 
จาก http://www.nu.ac.th/article/chanok.html 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  จิรวัฒน  พิระสันต และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระ

ราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เร่ือง พระมหาชนก: ความ
งดงามแหงวรรณกรรมสยาม ความงดงามแหงน้ําพระราชหฤทัย. สืบคนเม่ือ 10 เมษายน 
2544, จาก http://www.nu.ac.th/article/chanok.html 

 
1.2  รูปแบบและตัวอยางภาษาอังกฤษ 

รูปแบบ 
Author. (Month Date Originated Year). Name of Tiitle. Retrieved Month Date, 

Year, from Name of URL. 
               
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
American Psychological Association. (September 15, 1995). APA public policy action alert: 

Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25, 1996, from 
http://www.apa.org/ppo/istook.html 

Bain, F. W. (June 16, 2006). A digit of the moon. Retrieved September 12, 2006, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/F._W._Bain      

 



 35 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  American Psychological Association. (September 15, 1995). APA public policy action 

alert: Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25, 1996, from 
http://www.apa.org/ppo/istook.html 

[2]  Bain, F. W. (June 16, 2006). A digit of the moon. Retrieved September 12, 2006, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/F._W._Bain   

    

              2.  บทความในส่ือออนไลนประเภทตางๆ 
                     2.1  บทความในส่ือออนไลน หมายถึงบทความที่ เผยแพรเปนสวนหน่ึงของส่ือ
ออนไลนประเภทใดประเภทหน่ึง  เชน หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ  เปนตน   
 
                              2.1.1 รูปแบบและตัวอยางภาษาไทย 

รูปแบบ 
ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีเผยแพร). ช่ือบทความ. ชื่อส่ือออนไลน สืบคนเม่ือ วันท่ี เดือน 

ป, จาก แหลงท่ีอยูของไฟล(URL). 
 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
พิชัย ลีพิพัฒนไพบูลย. (ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบคนเม่ือ 

13 กันยายน 2549, จาก http://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/ 
ราชบัณฑิตช้ีชัด “มุกตลก” ใช ก ไมใช ข. (7 พฤศจิกายน 2547). ผูจัดการออนไลน. สืบคนเม่ือ 10 

กันยายน2548,จาก
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9470000078260 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  พิชัย ลีพิพฒันไพบูลย. (ตุลาคม 2546). การวิจยัตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบคน

เม่ือ 13 กันยายน 2549, จาก http://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/ 
[2]  ราชบัณฑติช้ีชัด “มุกตลก” ใช ก ไมใช ข. (7 พฤศจิกายน 2547). ผูจัดการออนไลน. สืบคนเม่ือ 

10 กันยายน 2548, จาก 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9470000078260 
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                              2.1.2 รูปแบบและตัวอยางภาษาอังกฤษ 

รูปแบบ 
Author. (Month Date Originated Year). Name of Tiitle. Name of Online media 

Retrieved Month Date, Year, from Name of URL. 
 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
Coles, J. (September 14, 2006). Council bans ‘danger’ doormats. The Sun. Retrieved  September 

14, 2006, from http://www.thesun.co.uk/article/0,2-2006420584,00.html 
Robinson, P. (January 2005). Aptitude and second language acquisition. Annual review of 

applied linguistics. Retrieved  September 14, 2006, from 
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Coles, J. (September 14, 2006). Council bans ‘danger’ doormats. The Sun. Retrieved  

September 14, 2006, from http://www.thesun.co.uk/article/0,2-2006420584,00.html 
[2]  Robinson, P. (January 2005). Aptitude and second language acquisition. Annual review of 

applied linguistics. Retrieved  September 14, 2006, from 
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778 

 
                     2.2  กรณีอางหนังสือออนไลนท่ีไมระบุบทหรือตอนใหลงรายการดังนี ้  
                              2.2.1 รูปแบบและตัวอยางภาษาไทย 

รูปแบบ 
ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีเผยแพร). ชื่อส่ือออนไลน สืบคนเม่ือ วันท่ี เดือน ป, จาก แหลง

ท่ีอยูของไฟล(URL). 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ริฎอ อะหมัด สมะดี. (8 มิถุนายน 2546). เม่ือความจริงปรากฏ. สืบคนเม่ือ 26 มีนาคม 2550,  
 จาก http://www.islaminthailand.com/text.php?id=99 
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ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  ริฎอ อะหมัด สมะดี. (8 มิถุนายน 2546). เม่ือความจริงปรากฏ. สืบคนเม่ือ 26 มีนาคม 2550, 

จาก http://www.islaminthailand.com/text.php?id=99 
 
                              2.2.2 รูปแบบและตัวอยางภาษาอังกฤษ 

รูปแบบ 
Author. (Month Date Originated Year). Name of Online media Retrieved Month 

Date, Year, from Name of URL. 
 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
Bernstein, A. J. (n.d.). How to deal with emotionally explosive people. Retrieved March 26, 

2007, from http://www.netlibrary.com/Details.aspx?ProductId= 86816&Terms 
=psychology&... 

 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Bernstein, A. J. (n.d.). How to deal with emotionally explosive people. Retrieved March 26, 

2007, from http://www.netlibrary.com/Details.aspx?ProductId= 86816&Terms 
=psychology&... 

 
              3.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
                     3.1  รูปแบบและตัวอยางภาษาไทย 

รูปแบบ 
ผูแตง. (วนัท่ี เดือน ปท่ีเผยแพร). ช่ือบทหรือช่ือเร่ือง. ชื่อบทเรียนออนไลน สืบคนเม่ือ 

วันท่ี เดือน ป, จาก แหลงท่ีอยูของไฟล(URL). 
 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
ทิพรัตน สิทธิวงศ. (ม.ป.ป.). สวนประกอบของคอมพิวเตอร. 355308 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ

สอน. สืบคนเม่ือ 26 มีนาคม 2550, จาก 
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm 
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ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  ทิพรัตน สิทธิวงศ. (ม.ป.ป.). สวนประกอบของคอมพิวเตอร. 355308 คอมพิวเตอรเพื่อการ

เรียนการสอน. สืบคนเม่ือ 26 มีนาคม 2550, จาก  
 http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm 
 

3.2 รูปแบบและตัวอยางภาษาอังกฤษ 
รูปแบบ 

Author. (Month Date Originated Year). Name of Tiitle. Name of Online Subject 
or Program Retrieved Month Date, Year, from Name of URL. 

 
 

ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 
Mae Fah Luang University. (n.d.). Chapter 7: Storage. 1405102 Introduction to postharvest 

technology. Retrieved March 26, 2007,  
 from http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1405102/Lesson.htm 
 
ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
[1]  Mae Fah Luang University. (n.d.). Chapter 7: Storage. 1405102 Introduction to postharvest 

technology. Retrieved March 26, 2007,  
 from http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1405102/Lesson.htm 
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บทที่ 4 
การสงรายงานฉบับสมบูรณ 

 

 เม่ือการสอบโครงงานเสร็จส้ิน  นิสิตท่ีสอบโครงงานผานเรียบรอยแลว  ใหนิสิตสงปริญญา
นิพนธท่ีแกไขแลวตามท่ีคณะกรรมการสอบใหขอเสนอแนะจํานวน 1 ชุดภายใน 1 สัปดาหท่ี
อาจารยผูประสานงานในรายวิชา/ภาควิชา  พรอมใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานและหัวหนาภาควิชา
ลงช่ือรับรอง  ถาการแกไขถูกตองเรียบรอยสมบูรณ  ใหนิสิตนําไปเย็บเลมเขาปกแข็งได 
 กรณีท่ีนิสิตสอบโครงงานยังไมเรียบรอยหรือยังสงงานไมครบ จะติด P ในรายวิชานั้น
จนกวาจะทําโครงงานนั้นเสร็จเรียบรอยสมบูรณและสงงานทุกอยางครบตามท่ีภาควชิากําหนดไว 
จึงจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขเกรดให 
 

 สิ่งท่ีนิสิตตองสง 
       1.  ปริญญานิพนธท่ีเขาปกแข็งสีเลือดหมู   จํานวน 1 ชุด 
 เก็บไวท่ีหองสมุดคณะฯ โดยภาควิชาเปนผูจัดสงให หากภาควิชาใดประสงคจะ

จัดเก็บรูปเลมเอาไวท่ีภาคฯ ใหแจงนิสิตทราบลวงหนา 
       2.  เขียนขอมูลลงแผนซีดี         จํานวน 4 ชุด 
 เก็บไวท่ีภาควชิา หองสมุดคณะฯ อาจารยท่ีปรึกษาและหองสมุดมหาวิทยาลัย โดย

ภาควิชาเปนผูจัดสงให 
  
 นิสิตตองทําการสงใหภาควิชาภายใน 1 สัปดาหหรือตามกําหนดวันและเวลาท่ีภาควิชาแจง
ใหทราบ  มิฉะนั้นใหถือวาการสอบนี้ไมสมบูรณและจะไดเกรด P ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรม 
 

 การเขียนขอมูลลงซีดี 
1.  เนื้อหาท่ีทําการเขียนลงในซีดี ประกอบดวย 

              1.1  ปริญญานิพนธ ในรูปแบบไฟล Word และ pdf 
1.2  Source Code (ถามี) 
1.3  ตัวโปรแกรมหรือตัวติดต้ังโปรแกรม (ถามี) 
1.4  ขอมูลอ่ืนๆ  เชน  เนื้อหาเพิ่มเติมหรือตัวอยางโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

โครงงาน  คูมือการติดต้ังและการใชงานโปรแกรมท่ีเปนประโยชนตอการทําโครงงานท่ีมิได
กลาวถึงในปริญญานิพนธ 
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2.  รูปแบบหนาปกซีด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2551 
 

วงจรควบคุมความเร็วรอบคงท่ีของมอเตอรกระแสตรง 
A CIRCUIT FOR CONSTANT-SPEED CONTROL  

OF DC MOTORS 
 นายเอกพงศ ภิรมยวงศ รหัส 48364609 
 นายปวีณ อินสุวรรณ รหัส 48361608 
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(ตัวอยางสันปกรายงาน) 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

1 น้ิว จากขอบ 

1 น้ิว จากขอบ 
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(ตัวอยางปกนอกและปกใน) 
 

 
เสนผานศูนยกลาง 
        1 ½ นิ้ว 

          
 
 

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
เพ่ือถายโอนขอมูลแบบเอชทีทีพี 

A DEVELOPMENT OF THE SERVER PROGRAM 
FOR HTTP DATA TRANSFERRING 

 
 
 
 

 
 นางสาวจริยา มุงคีมกลาง รหัส  40360216 
 นางสาวจันทรนิภา จันทรแจง รหัส  40360257 
 นายอานนท จันทรเจก รหัส  40360596 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปการศึกษา 2543 
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(ตัวอยางใบรับรองปริญญานิพนธ) 

 
ใบรบัรองปรญิญานิพนธ 

 

ชื่อหัวขอโครงงาน การศึกษาวงจรออสซิลเลเตอรแบบโคลพิตตส ความถ่ี 35 MHz 
ผูดําเนนิโครงงาน นายพรชัย แปนเพชร รหัส  46361697 
 นายณัฐวุฒิ สัตยาภิรนานนท รหัส  46363172 
ท่ีปรึกษาโครงงาน ดร. อัครพันธ วงคกังแห 
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา 
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร 
ปการศึกษา 2550 
............................................................................................................................................................. 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุมัติใหปริญญานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
  
 
 
 ...........................................ท่ีปรึกษาโครงงาน 
 (ดร. อัครพันธ  วงคกังแห) 
 
 ............................................ท่ีปรึกษารวมโครงงาน (ถามี) 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรเชษฐ กานตประชา) 
 
 ……….…………….………กรรมการ 
 (ดร.ไพศาล  มุณีสวาง) 
 
 ……….…………….………กรรมการ 
 (ดร.มุฑิตา  สงฆจันทร) 
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 (ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 
 
ชื่อหัวขอโครงงาน การศึกษาวงจรออสซิลเลเตอรแบบโคลพิตตส ความถ่ี 35 MHz 
ผูดําเนนิโครงงาน นายพรชัย แปนเพชร รหัส  46361697 
 นายณัฐวุฒิ สัตยาภิรนานนท รหัส  46363172 
ท่ีปรึกษาโครงงาน ดร. อัครพันธ วงคกังแห 
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา 
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร 
ปการศึกษา 2550 
............................................................................................................................................................. 

 

บทคัดยอ 
 
โครงงานนี้เปนการศึกษาวงจรออสซิลเลเตอรแบบโคลพิตตส ท่ีกําเนิดสัญญาณไซนความถ่ี 

35 MHz  ซ่ึงในโครงงานนี้วงจรออสซิลเลเตอรถูกจําลองการทํางานดวยโปรแกรม Pspice และวงจร
จริงไดถูกสรางข้ึน เพื่อเปรียบเทียบการทํางานกับการจําลองการทํางาน สําหรับวงจรออสซิลเลเตอร
แบบโคลพิตตสมีขอเดนในแงของความงายท่ีจะทําความเขาใจ  งายตอการจูนหาความถ่ีท่ีตองการ
และสามารถสรางความถ่ีไดในชวงท่ีกวาง  ทําใหงายตอการนํามาศึกษา 
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(ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ) 
 
Project title Study the 35 MHz – Colpitts Oscillator Circuit 
Name Mr. Ponchai Panpet ID.  46361697 
 Mr. Natthawut Sattayapirananon ID.  46363172 
Project advisor Dr. Akaraphunt Vongkunghae 
Major Electrical Engineering 
Department Electrical and Computer Engineering 
Academic year 2007 
………………………………………………………………………………………………………. 

   

Abstract 
 
A 35-MHz Colpitts oscillator circuit is studied in this project. The simulated signals of 

the circuit using Pspice sorfware are compared to the real signal measurements of a hand make 
circuit on a proto board. The hand analysis of circuit is also provided in this project. The Colpitts 
oscillator circuit is chosen for studying in this project because its circuit is easy to understand and 
build.   
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(ตัวอยางสารบัญ) 

สารบัญ 
 

หนา 
ใบรับรองโครงงานวิจยั..................................................................................................................... ก 
บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................................ ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... ค 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ง 
สารบัญ.............................................................................................................................................. จ 
สารบัญตาราง.................................................................................................................................... ช 
สารบัญรูป.........................................................................................................................................ซ 
สารบัญสัญลักษณและอักษรยอ........................................................................................................ฌ 
 
บทท่ี 1  บทนํา................................................................................................................................... 1 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน................................................................ 1 
 1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน......................................................................................... 1 
 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ........................................................................................ 1 
 1.4 ขอบเขตการทําโครงงาน............................................................................................ 2 
 1.5 ข้ันตอนการดําเนินงาน............................................................................................... 2 
 1.6 แผนการดาํเนินงาน..................................................................................................... 2 
 1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงงาน..................................................................... 2 
 
บทท่ี 2  หลักการและทฤษฎี.............................................................................................................. 3 
 2.1 วงจรไบแอสแบบแบงแรงดันไฟฟา........................................................................... 3 
 2.2 วงจรออสซิลเลเตอร................................................................................................... 7 
 2.3 ออสซิเลเตอรสัญญาณรูปไซนแบบ LC (LC Sine-Oscillator).................................... 9 
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(ตัวอยางสารบัญตาราง) 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี หนา 
1.1  แผนการศึกษาโครงงาน.............................................................................................................. 2 
4.1  แรงดันท่ีวัดไดจากโนดตาง ๆ................................................................................................... 35 
5.1  การวิเคราะหคาไฟกระแสตรง ................................................................................................. 40 
 
 
 

(ตัวอยางสารบัญรูป) 

สารบัญรูป 
 
รูปท่ี หนา 
2.1  วงจรไบแอสแบบแบงแรงดันไฟฟา........................................................................................... 3 
2.2  วงจรเทียบเคียงวงจรเทเวนิน...................................................................................................... 4 
2.3  วิเคราะหวงจรเทียบเคียงวงจรเทเวนนิ........................................................................................ 4 
2.4  วงจรสมมูลแบบ ไฮบริด π  โมเดล ของทรานซิสเตอร สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก....................5 
2.5  บล็อกไดอะแกรมของวงจรออสซิลเลเตอรแบบพื้นฐาน............................................................ 7 
2.6  LC ออสซิลเลเตอรแบบใชวงจร V→  I รวมกับอิมพแีดนซ 3 ตัว............................................ 10 
2.7  การตัดลูปของวงจรใน รูปท่ี2.6 เพื่อวิเคราะหหาสมการของลูปแกน....................................... 11 
 

 
(ตัวอยางสารบัญสัญลักษณและอักษรยอ) 

สารบัญสัญลักษณและอักษรยอ 
 

  pH =  power  of  hydrogen  ion  concentration 
  AAS =  Atomic  Absorption  Spectrophotometer 
  i.d.  =  inside  diameter 
  mg/l = มิลลิกรัมตอลิตร 
  M = Molar 
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บทที่ 2 
หลักการและทฤษฎีเบ้ืองตน 

 
2.1 วงจรไบแอสแบบแบงแรงดันไฟฟา 

ในวงจรไบแอสคงท่ีและวงจรไบแอสอิมิตเตอรสเตบิไลซ  กระแสและแรงดันไบแอสท่ีจุด 
Q คือ CQI  และ CEQV  เปนฟงกชันของอัตราขยายกระแส ( )β  ในทรานซิสเตอร แตเนื่องจาก β  ไว
ตออุณหภูมิโดยเฉพาะทรานซิสเตอรท่ีทําจากซิลิคอน จึงไมอาจกําหนดคา β  ใหเหมาะสมไดกับทุก
สภาวะท่ีตองการเสมอไป เราจําเปนตองสรางวงจรไบแอสที่แยกคา β  ออกมาตางหากไดวงจร
ดังกลาวเรียกวา วงจรไบแอสแบบแบงแรงดันไฟฟา 

ถากําหนดเง่ือนไขในวงจรไบแอสแบบแบงแรงดันไฟฟาไดอยางเหมาะสม คา CQI

และ
QCEV ของวงจรจะเปนอิสระไมข้ึนอยูกับคา β  ผลกระทบจากคา β  จึงลดลงมาก 

(ตัวอยางการลําดับหัวขอ) 
       2.1.1  การวิเคราะหวงจรไฟกระแสตรง 

   ดานอินพุตในรูปท่ี 2.1 นํามาเขียนวงจรไดใหมดังนี้ 
 

2.1.2  .                                                                                                                                          . 
.                                                                                                                                                          . 

2.1.2.1  .                                                                                                                             . 
.                                                                                                                                                           . 

2.1.2.2  .                                                                                                                             . 
.                                                                                                                                                           . 

ก.  .                                                                                                                       . 
.                                                                                                                                                           . 

ข.  .                                                                                                                       . 
.                                                                                                                                                           . 

ข.1  .                                                                                                              . 
.                                                                                                                                                           . 

ข.2  .                                                                                                             . 
.                                                                                                                                                           . 
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