


 

สารบัญ 
                หนา 
   
คูมือการเขียนและพิมพวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา      ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2551 
บทท่ี 
1 สวนประกอบของวิทยานิพนธ 1 
 1.1 สวนนํา 1 
 1.2 สวนเนื้อความ 3 
 1.3 สวนอางอิง 3 
 1.4 ภาคผนวก    4 
 1.5 ประวัติผูวจิัย    4  
2 การจัดพิมพและสงวิทยานพินธ    5 
 2.1 การจัดพิมพ    5 
 2.2 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ    6 
 2.3 การจัดสงวิทยานิพนธ    7 
3 การอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม  9 
 3.1 การอางอิง 9 
 3.2 การเขียนรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม  12 
 3.3 การพิมพรายการเอกสารอางอิงสําหรับระบบหมายเลข  14 
 3.4 การพิมพรายการเอกสารอางอิงสําหรับระบบนาม-ป  16 
ภาคผนวก ก   19  
 ตัวอยางสันปก  21 
 ตัวอยางปกนอกภาษาไทย  22 
 ตัวอยางปกนอกภาษาอังกฤษ  23 
 ตัวอยางปกในและหนาอนุมตัิภาษาไทย  24 
 ตัวอยางปกในและหนาอนุมตัิภาษาอังกฤษ  25 
 ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย  26 
 ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ  27 
 ตัวอยางหนากติติกรรมประกาศ 28 



 

      หนา 
 ตัวอยางหนาสารบัญ 29 
 ตัวอยางรายการตาราง 31 
 ตัวอยางรายการรูปประกอบ 32 
 ตัวอยางรายการสัญลักษณ 33 
 ตัวอยางประมวลศัพทและคาํยอ 34 
 ตัวอยางการจดัหนากระดาษ การวางรูปแบบและขนาดตวัอักษรทีใ่ชในการพิมพ 35 
 ตัวอยางการนาํเสนอตาราง รูปประกอบ 37 
 ตัวอยางหนาประวัติผูวจิัย 38 
ภาคผนวก ข  39 
 ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เร่ือง สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  
 อันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2549 41 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ขอตกลงวาดวย 
 การโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (แบบฟอรม) 44 
 ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการสงวิทยานิพนธ 
 ฉบับอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ก 

คูมือการเขียนและพิมพวิทยานิพนธ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
พ.ศ. 2551 

__________________________ 
 

วัตถุประสงค 
1.  คูมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงคท่ีจะชวยใหการเขียนและพิมพวิทยานิพนธมีระเบียบ มีมาตรฐานท่ีถูกตอง 

และสอดคลองกับการเขียนและพิมพเอกสารทางวิชาการ ตามหลักสากล 
 

2.  แนวปฏิบัติเบ้ืองตนในเอกสารนี้ เปนส่ิงจาํเปนท่ีตองยึดถือไวเปนมาตรฐานข้ันตํ่า หากประสงคจะให
ไดผลงานท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน โปรดศึกษารายละเอียดจากหนังสือคูมือตาง ๆ ในสํานกัหอสมุด เชน    

 
Michaleson, H.B., 1982, How to Write and Publish Engineering Papers and Reports, ISI, 
Philadelphia. 
 
Seyler, D.U., 1999, Doing Research ; The Complete Research Paper Guide, 2nd ed., Mc. Graw-Hill, 
Boston. 
 
Wilkinson, A.M., 1991, The Scientist’s Handbook for Writing Papers and Dissertation, Prentice – 
Hall, Englewood Cliffs, N.J. 

 
 
 
 
 
 



 ข 

คําแนะนํา 
1. ตนฉบับวิทยานิพนธท่ีแกไขเรียบรอยแลว หมายถึง ตนฉบับตัวจริงซ่ึงพิมพใหมหลังการแกไขแลว 

ตองไมมีรอยปะ ขูด ลบ ขีด ฆา ใด ๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้กระดาษท่ีใชพิมพตนฉบับตัวจริงตองเปนกระดาษ
มาตรฐาน A4 ไมต่ํากวา 80 กรัม 

 
2. หนวยท่ีใชในวิทยานิพนธตองใช SI Unit ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชหนวยอ่ืน ใหระบุไวในวงเล็บ 
 
3. นักศึกษาตองอัดรูปถายหรือ scan รูปสีตามท่ีติดไวในตนฉบับ ครบตามจํานวนเลมท่ีตองถายสําเนา 
 
4.  รูปกราฟหรือตารางจากหนังสือวารสารตาง ๆ ปกติแลวตองเขียนใหม นอกจากมีความจําเปนอาจถาย

เอกสารได ท้ังสองกรณีตองอางท่ีมาของรูปดวย 
 

5.  รูปแบบการพิมพ การเขียนอางอิง ชนิดและขนาดตัวอักษร ตองใชเหมือนกันท้ังเลม 
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บทที่ 1  สวนประกอบของวิทยานิพนธ 
 
วิทยานพินธอาจแบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี ้

-  สวนนํา 
-  สวนเนื้อความ 
-  สวนอางอิง 
-  ภาคผนวก 

    -  ประวัติผูวจิัย 
 

1.1  สวนนํา 
สวนนําเปนสวนตนของเลมวิทยานพินธ มีสวนประกอบดังนี ้
 

1.1.1.  ปกนอก  

ปกนอกเปนปกกระดาษแข็ง เขาเลมเมื่อวิทยานิพนธไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
แลว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               -   สีปก ใชสีเดยีวทั้งมหาวิทยาลัย คือ สีแสดเขม 
 - ตัวพิมพบนปก ใหใชตัวอักษรทองแบบธรรมดา ขนาด 16-24 ตามความเหมาะสม                          
 - สันปก มีช่ือเร่ือง อักษรยอปริญญา และป พ.ศ. ที่คณะกรรมการประจําคณะอนุมัตผิลสอบ
วิทยานพินธ ถาชื่อเร่ืองยาวมากใหลดขนาดตัวอักษรบนสันปกไดตามสมควร ดังตัวอยางหนา 21-23 
 

1.1.2  ปกในและหนาอนมุัติ   

ปกในและหนาอนุมัติประกอบดวย 
 - หัวขอวทิยานพินธใหเขยีนเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามเนื้อเร่ืองวิทยานพินธ  
 -  ช่ือ-นามสกุล ผูเขียนวิทยานิพนธ ใหใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ถามียศ  
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ใหใสไวดวย 
     ใหเขียนชื่อยอปริญญาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซ่ึงเปนวุฒิสูงสุดและสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาตอ พรอมทั้งระบุสาขาวิชาไวทายชื่อผูเขียน  
 -  การลงชื่อตําแหนงของผูควบคุมวิทยานิพนธ ใหลงตําแหนงวิชาการ เชน ศ. รศ. ผศ. หรือ อ.ใน
กรณีที่เปนวิทยานิพนธภาษาไทย ถาเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใช Prof., Assoc. Prof., Asst. Prof. หรือ 
Lect. 

-   ขอความอื่น ๆ ดังตัวอยางหนา 24-25 
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1.1.3  บทคัดยอ  

บทคัดยอเปนสารสังเขปของวิทยานิพนธ ประกอบดวย วัตถุประสงค สมมติฐาน (ถามี) วิธีดําเนินการ
คนควาวิจัยโดยสังเขป และผลสรุปซึ่งไมใชการตีความหรือวิจารณเพิ่มเติม 
 
การเรียงลําดับบทคัดยอ ใหเรียงบทคัดยอภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยานิพนธที่เขียนเปน
ภาษาไทย ความยาวของบทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 1 หนา ทายบทคัดยอใหกําหนด 
“คําสําคัญ (Keywords)” ของวิทยานิพนธเร่ืองนั้น สําหรับใชเรียกคนขอมูลจากฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
เร่ืองละ 3-8 คําสําคัญโดยคั่นดวยเครื่องหมาย / ดังตัวอยางหนา 30-31 
 

1.1.4  กิตติกรรมประกาศ  
กิตติกรรมประกาศเปนขอความแสดงความขอบคุณตอแหลงทุนที่สนับสนุนการทําวิจัย ผูชวยเหลือและ
ใหความรวมมือคนควาวิจัยในการทําและเขียนวิทยานิพนธนั้นใหลุลวงไปดวยดี ใหเขียนเปนความเรียง
ไมเกิน 2 ยอหนา ดังตัวอยางหนา 28 
 

1.1.5  สารบญั  
สารบัญเปนรายการแสดงสวนประกอบที่สําคัญทั้งหมดของวิทยานพินธ ดังตัวอยางหนา 29-30 
 

1.1.6  รายการตาราง  
รายการตารางเปนการแจงตําแหนงหนาตารางทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธรวมทั้งตารางในภาคผนวก
ดวย  ดังตัวอยางหนา 31 
     

1.1.7  รายการรูปประกอบ  
รายการรูปประกอบเปนการแจงตําแหนงหนาของรูปประกอบทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ ดังตัวอยาง
หนา 32 

 

1.1.8  รายการสัญลักษณ  
รายการสัญลักษณเปนรายการอธิบายสัญลักษณทีใ่ชในวทิยานิพนธ ใหเรียงลําดับดังนี้ 
 - สัญลักษณภาษาอังกฤษ ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร เชน A B C และถามีทั้งตัวอักษร ตัวใหญ
และเล็กใหเรียงตามลําดับดังนี้ A a B b C c ฯลฯ  

 - สัญลักษณภาษากรีก ใหเรียงตามลําดับ เชน α, β, γ ….  ถามีสัญลักษณภาษาอังกฤษดวย ให
เรียงสัญลักษณภาษากรีกตอจากสัญลักษณภาษาอังกฤษ 
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 - สัญลักษณท่ีมีตัวกํากับบน/ลาง ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยเรียงสัญลักษณท่ีมีตัวกํากับ
ลางกอนสัญลักษณท่ีมีตัวกํากับบน และตัวกํากับซ่ึงเปนตัวเลขจะเรียงไวกอนตัวกํากับท่ีเปนตัวอักษร 
ตัวอยางเชน 1A  xA  1A  xA  1a  xa  1a  xa ….. 
 - ถามีตัวกํากับท้ังบนและลาง เชน A1 รวมอยูกับสัญลักษณอ่ืน จะเรียงดังนี้   A 1A xA 1A xA 1

0A  

a  1a xa  1a  xa   B  …  α, β, γ …. 
 - ในกรณีท่ีมีการใชตัวกํากับบนและ/หรือตัวกํากับลางหลาย ๆ คร้ังกับตัวสัญลักษณหลาย ๆ 
ตัว ใหแยกเขียนออกเปนตัวกํากับบนและ/หรือตัวกํากับลางตางหาก เชน  vC , pC อาจเขียนดังนี้ 
 สัญลักษณ    C ความรอนจําเพาะ 
 สัญลักษณ    P ความดันคงท่ี 
 สัญลักษณ    V ปริมาตรคงท่ี 
ดังตัวอยางหนา 33 
 

1.1.9  ประมวลศัพทเทคนิคและประมวลคํายอ 
ประมวลศัพทเทคนิคและประมวลคํายอเปนสวนท่ีใหคําอธิบายหรือขยายความศัพทเทคนิคและคํายอ  
ตาง ๆ ท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ ดังตัวอยางหนา 34 
 

1.2  สวนเน้ือความ  
สวนเนื้อความจะใชภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได ในการเขียนคําศัพทภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย 
ใชหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงประกาศใชเม่ือ 
11 มกราคม 2542  (ดูตนฉบับไดท่ีสํานักหอสมุด) สวนเนื้อความประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 

-  บทนํา 
-  ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
-  วิธีการทดลอง/ระเบียบวิธีวิจัย 
-  ผลการทดลอง/วิจยั 
-  สรุป/อภิปรายผล/ขอเสนอแนะ 
 

1.3  สวนอางอิง 
วิทยานิพนธทุกเร่ืองตองมีรายการเอกสารอางอิง ซ่ึงประกอบดวย  ช่ือผูแตง รายช่ือบทความจากวารสาร 
หรือ รายงานการประชุมทางวิชาการ ช่ือหนังสือ หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ และปท่ี
พิมพของเอกสารท่ีใชในการคนควาประกอบการทําวิทยานิพนธ รายการเอกสาร อางอิงจะอยูตอจาก
สวนเนื้อความ วิธีการอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิง ดังรายละเอียดหนา 9-18 
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1.4  ภาคผนวก  
ภาคผนวกเปนสวนประกอบเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจเนื้อหาของวิทยานิพนธไดดีขึ้น แตไมเหมาะที่จะ
รวบรวมไวในสวนเนื้อความของวิทยานิพนธเพราะจะทําใหยืดเยื้อ เชน ตารางผลการทดลองโดยละเอียด 
การพิสูจนสมการหรือการแกสมการที่ยุงยากโดยละเอียดมีความยาวหลายหนา Drawings ของเครื่องมือที่
สรางขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน สวนประกอบดังกลาวอาจหาไดยาก จึงเปนประโยชนตอผูอาน
ซ่ึงตองการตรวจประเมินผลงานหรือผูอานซึ่งตองการศึกษาคนควาอางอิงตอไป 
 

1.5  ประวัติผูวิจัย 
ใหนักศึกษาเขียนประวัติของตนเอง (Biography) โดยมีความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ ประวัติที่
เขียนใหครอบคลุมขอมูลดังตอไปนี้ 
 - ช่ือ นามสกุล พรอมคํานําหนา  
 - วัน เดือน ป เกิด ถาเปนวิทยานิพนธภาษาไทย ใหใชปพุทธศักราช ถาเปนวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษ ใหใชปคริสตศักราช 
 - ประวัติการศึกษา ใหระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาเปนตนไปจนสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 
 - ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัย ใหระบุทุนที่ไดรับระหวางศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (ถามี) 
 - ประวัติการทํางาน ใหระบุตําแหนงและหนวยงาน/บริษัทที่สังกัด (ถามี) 
 - ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ใหระบุผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือในรายงานรวม
เลมของการประชุมวิชาการระหวางประเทศที่มีผูพิจารณาผลงาน ดังตัวอยางหนา 38 
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บทที่ 2  การจัดพิมพและสงวทิยานิพนธ 
 
การจัดพิมพและสงวิทยานพินธใหเปนไปดังรายละเอยีดที่กําหนดในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
 

2.1  การจัดพิมพ 
 

2.1.1  กระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธ 
กระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธใหใชกระดาษขาว ไมมีเสน ขนาดมาตรฐาน A-4 (210×297 ตารางมิลลิเมตร) 
น้ําหนัก 80 กรัมตอตารางเมตร และใชเพียงหนาเดียว 
 

2.1.2  การจัดหนากระดาษ 
การจัดหนากระดาษใหเวนทีว่างริมขอบกระดาษ ดังตัวอยางหนา 35-36 
 

2.1.3  การพิมพ 
 
ตัวพิมพ 
สวนเนื้อความ ตองเปนตัวพิมพสีดําแบบเดียวกันตลอดเลม โดยใชเครื่องพิมพเลเซอร  (Laser Printer) 
ชนิดของตัวอักษร (Font) ที่เลือกใชเปนดังนี้ 
 
วิทยานิพนธภาษาไทย หรือ วิทยานิพนธที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหใช AngsanaUPC ขนาด 
16 สําหรับสวนที่เปนเนื้อหา และขนาด 18-22 สําหรับสวนที่เปนหัวขอและพิมพตัวหนา 
 
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใช Times New Roman ขนาด 12 สําหรับสวนที่เปนเนื้อหา และขนาด 13-
15 สําหรับสวนที่เปนหัวขอและพิมพตัวหนา 
 
การเวนระยะพิมพ 
การเวนระยะระหวางบรรทัดพิมพใหเวนหนึ่งบรรทัดพิมพ สําหรับหัวขอใหญใหเวน double space หรือ
ตามความเหมาะสม ดังตัวอยางหนา 35-36 ถาพิมพคําสุดทายไมจบในบรรทัด ใหยกทั้งคําไปพิมพใน
บรรทัดถัดไป ไมควรตัดสวนทายของคําไปพิมพในบรรทัดใหม เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี อาจแยกเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-พระจอมเกลาธนบุรี แตไมใหแยกเปน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม-เกลาธนบุรี หรือไอออน ไมใหแยกเปน ไอ-ออน เปนตน 
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2.1.4  กราฟ หรือ รูปประกอบ 
กราฟหรือรูปประกอบควรมีขนาดไมเกิน 130 มิลลิเมตร × 180 มิลลิเมตร (5 นิ้ว × 7 นิ้ว) 
ภาพถายท่ีอางอิงมาจากท่ีอ่ืนอาจใชภาพถายสําเนาได แตถาเปนภาพถายของผลการวิจัยใหใชภาพจริง/
ภาพ scan  และใหใชคําวา “รูปท่ี…..” ระบุลําดับท่ีของรูปตามเลขท่ีบท  และมีคําอธิบายประกอบใตรูป 
ดังตัวอยางหนา 37 
 

2.1.5  ตาราง 
ใหใชคําวา “ตารางท่ี….” ระบุลําดับท่ีของตารางตามเลขท่ีบท และมีคําอธิบายตารางดังตัวอยางหนา 37 
 

2.1.6  การลําดับหนา 
สวนนําของวิทยานิพนธภาษาไทย ใหใชตัวอักษรไทย เรียงตามลําดับอักษร  ก ข ค …. สําหรับ 
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใหใชเลขโรมันตัวเล็ก i, ii, iii …. พิมพไวมุมขวาบน สวนเนื้อความไปจนจบ
เลม ใหใสหมายเลขอารบิก (1, 2, 3,…) พิมพไวขวามือตอนบน โดยท่ีหนาแรกของแตละบทไมตอง
พิมพลําดับเลขหนา 
 

2.1.7  การจัดเลม  

การจัดเลมวิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาไทยใหเรียงลําดับดังนี ้
 -   ปกหนา ปกในและหนาอนุมัติ 
 - สวนนํา  :  บทคัดยอภาษาไทย  บทคัดยอภาษาอังกฤษ  กิตติกรรมประกาศ สารบัญรายการ
ตาราง (ท้ังในเนื้อเร่ือง และในภาคผนวก) รายการรูปประกอบ (ท้ังในเนื้อเร่ือง และในภาคผนวก)  
รายการสัญลักษณ  ประมวลศัพทและคํายอ 
 -   สวนเนื้อความ  :  ประกอบดวยบทตาง ๆ ของวิทยานิพนธ เอกสารอางอิง ภาคผนวก ประวัติ
ผูวิจัย และปกหลัง 
 

2.2  การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ 
เมื่อนักศึกษาเสนอภาควิชาหรือสายวิชาเพื่อดําเนินการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองสงสําเนา
วิทยานิพนธ 1 เลม ใหคณะ คณะจะตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบวิทยานิพนธ และแจงให
ประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธทราบ ประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธจะแจงใหนักศึกษา
ทราบในวันสอบวิทยานิพนธ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป 
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2.3  การจัดสงวิทยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยจะตองจัดสงวิทยานิพนธไปใหสวนราชการและคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
 -  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ 1  เลม 

-  หอสมุดแหงชาติ  2  เลม 
-  ศูนยขอมูลระดับชาติในสาขาที่เกี่ยวของ  1  เลม 
- สํานักหอสมดุมหาวิทยาลัย (ตนฉบับ และสําเนารวม 2 เลมพรอมทั้งวทิยานิพนธ 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส) 
-  เก็บเปนหลักฐานทีภ่าควิชาหรือสายวิชา  1  เลม 
-  ใหคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ ตามจํานวนกรรมการ 

 
นักศึกษาที่ผานการสอบวิทยานิพนธแลว ใหดําเนินการจัดสงตนฉบับวิทยานิพนธที่แกไขเรียบรอยตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ และสงใหหัวหนาภาคหรือประธานสายวิชา เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะภายใน 30 วัน หลังการสอบ 
 
ในกรณีที่มีการแกไขวิทยานิพนธที่ไมเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก แตตองใชเวลามาก คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ อาจกําหนดใหสงวิทยานิพนธเกินกวา 30 วัน ก็ได แตไมเกิน 60 วัน มิฉะนั้นจะตองทํา
การสอบวิทยานิพนธใหม 
 
สํานักบัณฑิตศึกษาฯ จะจัดทําใบรับรองสําเร็จการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษาใหนักศึกษาหลังจาก
คณะไดอนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ และนักศึกษารับตนฉบับวิทยานิพนธที่ผานการตรวจแกจากสํานัก
บัณฑิตศึกษาฯ ไปดําเนินการจัดทําเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
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บทที่ 3  การอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิง 
หรือบรรณานุกรม 

 
การอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมมีรายละเอียดดังนี ้
 

3.1  การอางอิง 
การอางอิงมี 2 ชนิด คือ ระบบหมายเลข และระบบนาม-ป ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง
ดังนี้ 
 

3.1.1  ระบบหมายเลข 
ใหระบุหมายเลขเอกสารที่อางอิงดวยตัวเลขอารบิกในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหล่ียม  เชน  [1], [2]   ไวทาย
ช่ือหรือขอความที่อางอิงถึงในเนื้อหา  กรณีที่มีการอางถึงเนื้อหาเดียวกันในเอกสารหลายเลม ใหคั่นแต
ละหมายเลขดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน [1, 2, 3] การอางอิงดวยระบบหมายเลขนี้ เมื่อไดกําหนด
หมายเลขใดใหเอกสารใดแลว ทุกครั้งที่อางอิงถึงเอกสารเลมเดิมซ้ําตามที่ตาง ๆ ในวิทยานิพนธจะตอง
ใชหมายเลขเดิมที่กําหนดขึ้นไวแลวสําหรับเอกสารนั้น  ในกรณีที่มีการอางอิงชื่อคนปนไปกับเนื้อหา ถา
เปนการอางอิงบุคคลที่เปนชาวตางประเทศตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใหใสนามสกุลเฉพาะคนแรกตามดวย 
“และคณะ” สวนคนไทยใหใชทั้งชื่อและนามสกุลตามดวย “และคณะ” 
 

ตัวอยาง 
ปจจุบันมีการนํากระบวนการแยกสารโดยเยื่อแผนสังเคราะหมาใชในระดับอุตสาหกรรมกันอยาง
กวางขวาง เชน ในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เชน น้ําผลไม เบียร และไวน ใชเยื่อแผน
กรองจุลินทรียออกไปทําใหผลิตภัณฑสะอาดใส และปราศจากเชื้อ [1] อุตสาหกรรมการผลิตสี ใชเยื่อ
แผนเพื่อแยกสีและน้ําออกจากกัน [2] อุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาใชเยื่อแผนกรอง
โลหะหนักและน้ํามันออกจากน้ําเสีย [3] เปนตน 
 
ถึงแมวาเยื่อแผนเซรามิคจะมีขอดีหลายประการ แตเมื่อเทียบกับเยื่อแผนอินทรียโพลิเมอรแลว ยังมี
ขอเสียที่เปนอุปสรรคตอการตัดสินใจนํามาใชงาน คือ มีราคาแพงกวาเยื่อแผนอินทรียโพลิเมอร 8-10 
เทาเมื่อเทียบพื้นที่ในการกรองเทา ๆ กัน [4] ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตเยื่อแผนเซรามิคใหมีรูพรุนขนาดเล็ก 
มีการกระจายตัวของรูพรุนสม่ําเสมอทั่วชิ้นงานและปราศจากรอยแตกราวนั้นทําไดยาก แมวาเยื่อแผน
เซรามิคจะมีจําหนายทางการคามากกวา 10 ป แตผลงานตีพิมพเผยแพรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการ
ผลิตมีนอยมาก เนื่องจากขอมูลสวนใหญเปนการคนควาวิจัยรวมกับบริษัทผูผลิต ซึ่งผลที่ไดมักจะไมมี
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การเปดเผย ที่มีรายงานเผยแพร เชน ผลงานของ Terpstra และคณะ [5] และ Auriol และ Gillot [6] ซ่ึง
เสนอวิธีการผลิตเยื่อแผนเซรามิคชนิดไมโครฟลเตรชันรูปทรงทอกลวง โครงสรางแบบไมสมมาตร    
จากอลูมินาขึ้นรูป โดยวิธี Extrusion และ Slip Casting ในสภาวะตาง ๆ นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติของอลูมินา เชน การศึกษาผลของตัวประสาน [7] ผลของขนาดอนุภาค [8] และ
ผลของอุณหภูมิ [9] เปนตน 
 
ปฏิมา เทพยายน และคณะ [10] ใหความเห็นวา ขอมูลตาง ๆ ที่กลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการผลิต
และปจจยัที่มผีลตอคุณสมบัติของเยื่อแผนเซรามิคโดยตรงนั้นมีจํากดั……. 
 

3.1.2  ระบบนาม-ป 
3.1.2.1 ใหระบุช่ือ หรือกลุมชื่อผูแตง และปที่พิมพของเอกสารไวทายขอความที่อางอิงถึงในเนื้อหา ถา
เปนคนไทย ใหใสทั้งชื่อและชื่อสกุล ถาเปนชาวตางประเทศ ใหใสเฉพาะชื่อสกุล กรณีที่ช่ือ หรือช่ือ
สกุลผูแตงปรากฏในประโยค  ใหระบุเฉพาะปที่พิมพของเอกสารในวงเล็บ หากมีการอางอิงเนื้อหา
เดียวกันในหลายเอกสาร ใหคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ทั้งนี้ การอางอิงบุคคลชาวตางประเทศใหใช  
ป ค.ศ.  ถาเปนชาวไทยใหใช ป พ.ศ. 
 

ตัวอยาง   
นพดล เรียบเลิศหิรัญ (2538) และ กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ (2541)  พบวา  การผลิตพืชผักในระบบพืชไรดิน 
(Soilless Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponic Culture) หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุ
อาหารเปนการผลิตที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอม (Controlled Environment) และเปนระบบการผลิต
พืชที่กําลังเปนที่ตองการของตลาด เนื่องจากการปลูกพืชผักในระบบนี้จะชวยลดการปนเปอนของสาร
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  (Benoit  และ  Ceustermans,  1993;  Jensen, 1997) นอกจากนี้การปลูกพืชผัก
ในระบบนี้ยังชวยรักษาสิ่งแวดลอม และประหยัดการใชทรัพยากร  เนื่องจากไมมีการปลดปลอยสารเคมี
ลงในดิน รวมทั้งประหยัดน้ํากวาการปลูกพืชบนดิน (Douglas, 1975) และยังสามารถใชปลูกพืชผักได
ในทุกฤดูกาลและทุกสภาพอากาศ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2540; Hewitt, 1975) แตการ
ปลูกพืชผักระบบนี้ พืชผักที่ผลิตไดมักมีปญหาคุณภาพของผลผลิตจะต่ํากวาการปลูกดวยวิธีดั้งเดิม 
โดยเฉพาะความกรอบ ความอวบน้ํา ความสด และสีของพืชผักที่ไดมักจะไมสดใสเทาผักที่ปลูกในดิน 
ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณธาตุอาหารในสารละลายมาตรฐานยังไมเหมาะสมกับชนิดของพืชผัก ซ่ึงสูตร
สารละลายที่นิยมใชในระบบพืชไรดิน ไดแก Knop’s 1865, Shive’s  และ Hoagland’s  (Resh, 1981; 
Meier, 1994)    อาจมีปริมาณธาตุบางชนิดไมเพียงพอ  โดยเฉพาะธาตุแคลเซียม (Calcium; Ca)  ซ่ึงเปน
ธาตุที่จําเปนในการเพิ่มคุณภาพในดานความแข็งแรงของเซลล การเคลื่อนยายธาตุอาหาร รวมทั้งการ
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สรางสารสงเสริมการเจริญเติบโต (Plant Growth Regulator) (อารีย เสนานันทสกุล, 2540; Mass, 1969; 
Evan, 1972; Poovaiah, 1985) 
 
3.1.2.2  กรณีที่มีผูแตงตั้งแต 3 คนขึ้นไป สําหรับชาวตางประเทศใหใสเฉพาะนามสกุลของผูแตงคนแรก
ตามดวย  “et al.”  โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น สวนคนไทยใหใสทั้งชื่อและนามสกุล ตามดวย 
“และคณะ” 
 

ตัวอยาง 
Price-Williams, et al. (1999) found that……… 
สําหรับคนไทยใหใสทั้งชื่อและนามสกุล 
 

ตัวอยาง 
มรกต  ตันติเจริญ และคณะ (2541) สรุปไวดงนี…้… 
 
3.1.2.3  กรณีที่มีการคัดลอกขอความเพื่อนํามาใชในการอางอิง ใหระบุหมายเลขหนาของเอกสารซึ่งนํา
ขอความนั้นมาอางอิงไวทายป และใหเขียนขอความนั้นภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (“……..”) 
 

ตัวอยาง 
Deuzen-Smith (1988, p.29) argued that counselors must be involved with clients and “deeply 
interested in piecing the puzzle of life together”. 
 
3.1.2.4  หากขอความที่คัดลอกมาอางอิงมีเนื้อหามาก ใหเขียนขอความนั้นในตอน (paragraph) ตอไป
ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ โดยกั้นหนาและกั้นหลังเขามาประมาณ 5 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัด และ
เวนระยะหางบรรทัดใหนอยกวาระยะหางปกติ  
 

ตัวอยาง 
Bartlett (1932, p.201) explained the cyclic process of perception thus : 

 
“Suppose I am making a stroke in a quick game, such as tennis or cricket.  How I 
make the stroke depends on the relating of certain new experiences, most of them 
visual, to other immediately preceding visual experiences, and to my posture, or 
balance of posture, at the moment”. 
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3.2  การเขียนรายการเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม 
การเขียนรายการเอกสารอางอิงประเภทตาง ๆ มีรูปแบบดังนี ้
 

3.2.1 หนังสือ 
ช่ือผูแตงหรือบรรณาธิการ, ปที่พิมพ, ชื่อหนังสือ, คร้ังที่พิมพ, สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ, หนา. 
 
ช่ือผูแตงหรือบรรณาธิการ 
- กรณีที่เปนคนไทย ใหใสช่ือตามดวยช่ือสกลุ เชน หริส  สูตะบุตร 
- กรณีที่เปนชาวตางประเทศ ใหใสช่ือสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ตามดวยช่ือตน ช่ือกลาง ที่เปน

ตัวยอ เชน Smiths, J.E. 
- กรณีที่เปนบรรณาธิการ ใหใสคําวา (บรรณาธิการ) ขางหลังชื่อคนไทย และ (Ed.) ขางหลังชื่อชาว

ตางประเทศ หากมีมากกวา 1 คน ใช (Eds.) 
- กรณีที่มีผูแตง  3  คนขึ้นไป   ใหลงชื่อผูแตงทั้งหมด โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางชื่อผูแตง

คนแรกกับคนที่สองและคนถัดไป  และใหใชัคําวา  “และ”  คั่นระหวางชื่อผูแตงคนรองสุดทายและ
คนสุดทายโดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น 

 
ปที่พิมพ  
- ใหระบุปที่หนังสือตีพิมพ ในกรณีอางถึงผลงานมากกวา 1 ผลงาน ของผูแตงคนเดียวกันซึ่ง       

ตีพิมพปเดียวกัน ใหใชตัวอักษร a, b, c  หรือ ก, ข, ค กํากับหลังปที่พิมพ  เชน 1986a, 1986b 
 
คร้ังที่พิมพ 
- พิมพคร้ังที่หนึง่ ไมตองลงรายการ 
- พิมพคร้ังที่ 2 ขึ้นไปตองลงรายการดวย โดยระบุขอความ พิมพคร้ังที่ 2  หรือพิมพครั้งที่ 3 สําหรับ

ภาษาไทย และ 2nd ed. หรือ 3rd ed. สําหรับภาษาอังกฤษ 
 
หนา 
- กรณีขอความที่อางอิงมาจากหนาเดียว  ใชคําวา  หนา หรือ p. ตามดวยหมายเลขหนา  หากอางอิงมา

จากหลายหนาตอเนื่องกัน ใชคําวา หนา  หรือ  pp.  ตามดวยหมายเลขหนาเริ่มตน และหนาสุดทายที่
อางอิงโดยคั่นดวยเครื่องหมายยัติภังค  (–)  กรณีที่ใชขอความทั้งเลมในการอางอิง ใหใสจํานวนหนา
ทั้งหมดของหนังสือที่ใชอางอิง 
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3.2.2 บทความในวารสาร 
ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อเตม็ของวารสาร, ปที่ (Vol.), ฉบับที่หรือเลมที่ (No.), หนา. 
 

3.2.3 บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ 
ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อการประชุม, คร้ังที่ประชุม (ถามี), วัน เดือน ป ที่ประชุม, สถานที่
ประชุม, หนา.  
 

3.2.4 บทความในหนังสือ 
ช่ือผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ใน ชื่อหนังสือ, ช่ือบรรณาธิการหรือผูรวบรวม, คร้ังที่
พิมพ, สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ, หนา. 
 

3.2.5 บทความในหนังสือพิมพ 
ช่ือผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อหนังสอืพิมพ, วันที,่ หนา. 
   

3.2.6 วิทยานิพนธ 
ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, ชื่อวิทยานิพนธ, วิทยานิพนธปริญญา….. สาขาวิชา…… คณะ……..
มหาวิทยาลัย……… 

 
3.2.7 สิทธิบัตร 
ช่ือผูจดสิทธิบัตร, ปที่ไดรับการจดสิทธิบัตร, ชื่อสิ่งประดิษฐ, ประเทศที่จดสิทธิบัตร, หมายเลขของ
สิทธิบัตร.  
 

3.2.8 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
3.2.8.1 เอกสารฉบับเต็ม (Full – text) จากฐานขอมูลออนไลน  เชน Science Direct, ABI/Inform, IEEE 
Xplore เปนตน 
 
ช่ือผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อวารสาร [Electronic], ปที่, เลมที่, หนา, Available : ช่ือ
ผูจัดพิมพ/ช่ือฐานขอมูล [วันที่สืบคน]. 
 
3.2.8.2  สาระสังเขปจากฐานขอมูลออนไลน เชน Applied Science and Technology Plus, Science 
Direct เปนตน 
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ช่ือผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, [Abstract of “ช่ือบทความ”, ชื่อวารสาร, Vol., No., หนา], [Electronic], 
Available : ช่ือผูจัดพิมพ/ช่ือฐานขอมูล [วันที่สืบคน]. 
 
3.2.8.3  เอกสารฉบับเต็ม (Full – text) จากวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) เชน Journal of Applied 
Physics เปนตน 
 

ช่ือผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อวารสาร [Electronic], Vol., No., หนา, Available : ช่ือผู
จัดพิมพ [วันที่สืบคน]. 
 
3.2.8.4  สารสนเทศจาก World Wide Web 
ช่ือผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, ชื่อของ Web Page [Online], Available : URL [วันที่สืบคน]. 
 

3.3  การพิมพรายการเอกสารอางอิงสําหรับระบบหมายเลข 
ใหเรียงหมายเลขตามลําดับที่ไดอางถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ  ไมตองแยกภาษาและประเภทสิ่งพิมพ 
พิมพหมายเลขแตละรายการชิดขอบซาย และเริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมของเอกสารหมายเลขนั้น ๆ 
ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยาง 
1. Merin, U. and Daufin, G., 1989, “Separation Process Using Inorganic Membrane in the Food 

Industry”, International Conference on Inorganic Membranes, 6 July 1989, Paris, pp. 272-
278. 

 
2. Nooijen, W.F.J.M. and Muilwijk, B., 1994, “Paint/Water Separation by Ceramic Microfiltration”, 

Filtration and Separation, Vol. 31, No. 3, pp. 227-229. 
 
3. Lahiere, R.J. and Goodboy, K.P., 1993, “Ceramic Membrane Treatment of Petrochemical 

Wastewater”, Environmental Progress, Vol. 12, No. 2, pp. 86-96. 
 
4. เชิดชัย ตั้งอมรสุขสันต, 2537, การศึกษาเยื่อแผนไดนามิกบนเยื่อแผนอนินทรียแบบไมโคร

ฟลเตรชั่นในการกรองน้ําสับปะรด, วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, หนา 31. 
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5. Terpstra, R.A., Bonekamp, B.C. and Veringa, H.J., 1988, “Preparation, Characterization and 
Some Properties of Tubular Alpha Alumina Ceramic Membranes for Microfiltration and as a 
Support for Ultrafiltration and Gas Separation Membranes”, Desalination, Vol. 70, No. 1-3 pp. 
395-404. 

 
6. Auriol, A. and Gillot, J., 1988, Porous Material and Tubular Filter Made of Said Material, 

US. Patent, No. 4, 724, 078. 
 
7. Sugiura, I., Nomura, H., Shinohara, N. and Tsubaki, J., 1993, “Effect of Preparation Condition on 

Properties of Green and Sintered Body in Alumina”, Journal of the Ceramic Society of Japan., 
Vol. 101, No. 8, pp. 911-915. 

 
8. Yeh, T.S. and Sacks, M.D., 1988, “Effect of Particle Size Distribution on the Sintering of 

Alumina”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 71, No. 12, pp. C484-487. 
 
9. ณัฐพล ทรงประเสริฐ, 2536, การผลิตเยื่อแผนเซรามิคโดยวิธีโซล-เจลเทคนิค, วิทยานิพนธปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี, หนา 33. 

 
10. ปฏิมา เทพยายน, รัตนา จิระรัตนานนท และดุษฎี อุตภาพ, 2542, “การผลิตเยื่อแผนเซรามิค ชนิด  

ไมโครฟลเตรชันจากอลูมินา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปท่ี 22, ฉบับท่ี 1, หนา 3-17. 
 
11. Dewhinst, C., 1986a, “Hot Air Over the Himalayas”, World Geographic, Vol. 1, No. 4, pp. 44-

45. 
 
12. Dewhinst, C., 1986b, “Cold Water Around the Antartic”, World Geographic, Vol. 1, No.5, pp. 

32-39. 
 
13. Chucheepsakul, S., Monprapussorn, T. and Huang, T., 2000, “Buckling of Marine Elastica Pipes 

Transporting Fluid : Heavy Imperfection Column Behavior”, The 1st International Conference 
on Structural Stability and Dynamics, December 7-9, Taipei, Taiwan, pp. 249-254. 
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14. อรพรรณ มาตังคสมบัติ, 2539, “ความกาวหนาของเภสัชวิทยาของยาและอาหารเสริมสําหรับ
ผูสูงอายุ”, ใน ยากับโรคกระดูกพรุน, นงลักษณ สุขวาณิชยศิลป (บรรณาธิการ), คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, หนา 45-49. 

 
15. Waechter, E.H., 1987, “How Families Cope : Accessing and Intervening”, In The Child and 

Family Facing Life-threatening Illness, Krulik, T. (Ed.), Lippincott, Philadelphia, pp. 239-242. 
 
16. มรกต  ตันติเจริญ, 2544, “เทคโนโลยีชีวภาพ”, เดลินิวส, 5 กันยายน, หนา 5. 
 
17. Peterson, S., 1999, “Growth of Penicillium Rogueforti”, Postharvest Biology and Technology 

[Electronic], Vol. 17, No. 3, pp. 47-54, Available : Elsevier / Science Direct [2001, October 5]. 
 
18. Ponticel, P., 2001, [Abstract of “Fuel – cell Material Developed by Altair”, Automotive 

Engineering International, Vol. 109, No. 9, pp. 82-83], [Electronic], Available : UMI/ Applied 
Science and Technology Plus [2001, October 5]. 

 
19. Diorio, N.J., 2001, “Filled Liquid Crystal Depolarizers”, Journal of Applied Physics 

[Electronic], Vol. 90, No. 8., pp. 3675-4296, Available : American Institute of Physics [2001, 
October 5]. 

 
20. Wu, K., n.d., What is Nano [Online], Available : http ://www.nano.org.uk/nano.htm [2001, 

October 5].  
 

3.4  การพิมพรายการเอกสารอางอิงสําหรับระบบนาม-ป 
ใหเรียงสารสนเทศทั้งหมดที่ใชอางอิงไวดวยกัน โดยเรียงลําดับตามอักษรแลวพิมพแตละรายการที่อางอิง
ชิดขอบกระดาษดานซาย สําหรับวิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาไทยใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาไทยกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ สวนวิทยานพินธทีเ่ขยีนดวยภาษาองักฤษ
ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษกอน แลวจึงตามดวยภาษาไทย ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง 
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Abstract 
 
 

Preparation and evaluation of properties of black chrome selective surfaces on low carbon 
steel and aluminum substrates are described in the thesis.  Gradient search techniques 
were employed to determine optimum electroplating conditions for black chrome 
preparation from the Harshaw Bath.  Black chrome surfaces on steel obtained under 
optimum conditions had the highest value of solar absorptance, αs, (350-850 nm) of 0.974 
± 0.003 and the infrared emittance, εt, less than 0.2 after the surfaces were aged at  450°C 
for 12 hours. The αs and εt of as-plated black chrome surfaces on aluminium under 
optimum conditions were 0.975 ± 0.001 and less than 0.2, respectively.  All surfaces 
exhibited high thermal and mechanical stabilities. The SPSS program was used to 
determine the relative significance of electroplating parameters on αs of the surfaces on 
steel.  It was found that the current density, the plating time and Chromonyx addition 
agent concentration, in that order, strongly correlate with the high αs values. Observation 
of the surfaces by a scanning electron microscope revealed different surface appearances 
at all stages of preparation.  No conclusion can be drawn at this point regarding the 
relation between the microscopic surface optical properties. 
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kg/ha/d   =   kilogram per hectare per day 
mg/m2/h   =   milligram per square metre per hour 
ppm    =   part per million 
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     20 มิลลิเมตร 

30 มิลลิเมตร 

20 มิลลิเมตร 

        40 มิลลิเมตร 

ตัวอยางการจัดหนากระดาษ การวางรูปแบบ 
และขนาดตัวอักษรที่ใชในการพิมพวิทยานิพนธภาษาไทย  

 
 
 
   

บทที ่3 การดําเนินงานวิจัย    (ขนาด 22 ตัวเขม) 
 

เนื้อหา (ขนาด 16) ………………………..…………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………..……………….…………......
……………….……………………………...…………………………….………….……….…. 
 

3.1  หัวขอใหญ   (ขนาด 20 ตัวเขม) 

………………………………….…………..….……………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………………… 
 

3.1.1 หัวขอยอย   (ขนาด 18 ตัวเขม) 
………………………………….………..….………………………………………………………. 
….……………………………………………………………………………………………….…... 
 

3.1.2 หัวขอยอย   (ขนาด 18 ตัวเขม) 
………………………………….…………..….……………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………….……... 
 

3.1.3 หัวขอยอย   (ขนาด 18 ตัวเขม) 
………………………………….…………..….…………………………………………….……… 
….…………………………………………………………………………………………….……... 
 

3.2  หัวขอใหญ   (ขนาด 20 ตัวเขม) 
………….………………………………………………………..……………………………….…. 
……………………………………………………………………..…………….……………..……. 
ชนิดของตัวอักษร (อังสนา ยูพีซี) 
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   20 mm 

30 mm 

20 mm 

40 mm 

       ตัวอยางการจัดหนากระดาษ การวางรูปแบบและ 
ขนาดตัวอักษรที่ใชในการพิมพวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 

 
              CHAPTER 2 LITERATURE REVIEW (ขนาด 15 ตัวเขม) 
 
 Text (ขนาด 12)……….…………………...………………….…………………….…….. 
  ……………………………………………………………………………………….... 
  …………………………………………………………………………….………...… 
 
  3.1  Head Topic   (ขนาด 14 ตัวเขม) 
  …… …………………………………………………………………………………... 
  ……………………………………………………………………….……………..…. 
 
  3.1.1  Sub Topic    (ขนาด 13 ตัวเขม) 
  ………………………………………………………………………..……………….. 
  ……………………………………………………………………………...…………. 
 
  3.1.2  Sub Topic    (ขนาด 13 ตัวเขม) 
  ………………………………………………………………..……………………….. 
  ……………………………………………………………………..…….……………. 
 
  3.1.3  Sub Topic    (ขนาด 13 ตัวเขม) 
  ……………………………………………………………………………..………….. 
  ………………………………………………………………………………...………. 
 
  3.2  Head Topic   (ขนาด 14 ตัวเขม) 
   …………………………………………………………………………….………….. 
   …………………………………………………………………………………..……. 
   ………………………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………….………..… 
 
 
       
    Font (Times New Roman)  
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง รูปประกอบ 

 

ตารางที่ 2.2  โครงสรางหลักสูตรภายหลังปรับปรุงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทบวงฯ พ.ศ.  
       2542 
 

เกณฑทบวงฯ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
แผน ก (2) 

ศึกษางานรายวิชา ≥12 

วิทยานพินธ ≥12 

 
28 
12 

 
28 
12 

หนวยกิตรวม ≥36 40 40 

แผน ข 
ศึกษางานรายวิชา 
คนควาอิสระ 

 
34 
6 

 
34 
6 

หนวยกิตรวม ≥36 40 40 
 

 
 
                          30 mm 
 
 
 
 
       40 mm                             20 mm  
 
 
 
 
                                        20 mm 
 

 
รูปท่ี 2.4  แสดงการจัดกรอบการพิมพ 
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ตัวอยางหนาประวตัิผูวิจัย 

 
ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ - สกุล นายจตพุล  ตั้งปกาศิต 
 
วัน เดือน ปเกิด 16  มกราคม  2515 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับมัธยมศกึษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนเซนตดอมินิกส  พ.ศ. 2533 
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2537 
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2542 
 
ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัย ทุนอุดหนนุสนับสนุนการวจิัยระดับบัณฑติศึกษา  
 ทบวงมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2543 
 
ประวัติการทํางาน วิศวกรโยธา 
 หางหุนสวนจาํกัด สิทธิพงษรวมมิตร  พ.ศ. 2538-2539 
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ Kiattikomol, K., Jaturapitakkul, C. and Tangpagasit, J., 

2000, “Effect of Insoluble Residue on Properties of Portland 
Cement”, Cement and Concrete Research, Vol. 30, Issue 8,   
pp. 1209-1214. 
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ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 41 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เร่ือง สิทธิในทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2549 
__________________ 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการลงนามขอตกลงวาดวยการโอนลิขสิทธิ์

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เร่ือง แนวปฏิบัติ
ในการลงนามขอตกลงวาดวยการโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2544 และสภา
วิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 จึงมีมติใหออกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เร่ือง สิทธิในทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไวดังนี้ 

1. ผลงาน หมายความวา ผลงานตางๆ ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดสรางสรรคหรือประดษิฐ
ไวในระหวางที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย เชน ผลงานการประดิษฐ การคนควาอิสระ วิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือเรียกชื่ออยางอื่น เชน สารนิพนธ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาปญหา
วิจัย เปนตน โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และถือเปนสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย  

2. ในกรณีที่นักศึกษาประสงคจะนําผลงานของตนเองตามขอ 1 ไปใชในการเผยแพรในสื่อ
ใดๆ ก็ตาม นักศึกษาจะตองระบุวาเปนผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีทุกครั้งที่
มีการเผยแพร 

3. ในกรณีที่นักศึกษาประสงคจะนําผลงานของตนเองตามขอ 1 ไปเผยแพรหรือใหผูอ่ืนทําซ้ํา
หรือดัดแปลงหรือเผยแพรตอสาธารณชนหรือกระทําการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
โดยมีคาตอบแทนในเชิงธุรกิจ นักศึกษาจะกระทําไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
มหาวิทยาลัยกอน 
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4. ในกรณีท่ีนักศึกษาประสงคจะนําผลงานของตนเองตามขอ 1 ไปประดิษฐหรือพัฒนาตอ
ยอดเปนส่ิงประดิษฐหรืองานทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืน ภายในระยะเวลาสิบ (10) ปนับจากวันท่ี
จบการศึกษา นักศึกษาจะกระทําไดเม่ือไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้น พรอมกับมีสิทธิไดรับชําระคาตอบแทนการอนุญาตใหใช
สิทธิดังกลาว รวมถึงการจัดสรรผลประโยชนอันพึงเกิดข้ึนจากสวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของผลงาน
ในอนาคต โดยใหเปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การบริหาร
ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2538 

5. ในกรณีท่ีมีผลประโยชนเกิดข้ึนจากผลงานตามขอ 1 และ/หรือขอ 4 ใหนักศึกษาผูท่ี
สรางสรรคผลงานมีสิทธิไดรับการจัดสรรผลประโยชนดังกลาวตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การบริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา 
พ.ศ. 2538 

6. การลงนามขอตกลงวาดวยการโอนผลงานตามขอ 1 ใหดําเนินการต้ังแตวันท่ีนักศึกษา
ไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ กรณีนักศึกษามีการแกไขหรือเปล่ียนหัวขอวิทยานิพนธใหม ใหลง
นามขอตกลงใหม 

7. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนการคนควาและวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและแหลง
ทุนภายนอกมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรในการเปนผูทรงสิทธิรวม ใหนักศึกษาทําขอตกลงวาดวย
การโอนผลงานท่ีเกิดจากทุนสนับสนุนการคนควาและวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหกับมหาวิทยาลัย
และแหลงทุนภายนอกนั้น 

8. ใหคณบดีของแตละคณะเปนผูลงนามรับโอนลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธและสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา ตามหนังสือมอบอํานาจของมหาวิทยาลัย 

9. อาจารยท่ีปรึกษา และหรืออาจารยท่ีปรึกษารวม และ/หรือเจาหนาท่ีประจําคณะ เปนผู     
ลงนามพยานในขอตกลงวาดวยการโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

10. ขอตกลงวาดวยการโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให
ระบุไวทายเลมวิทยานิพนธ 

11. ใหสํานักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ เก็บสําเนาขอตกลงวาดวยการโอนลิขสิทธ์ิ
วิทยานิพนธและทรัพยสินทางปญญา 
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12. ในกรณีท่ีเกิดปญหาดานทรัพยสินทางปญญา ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดและถือเปน
ท่ีสุด 

13. ใหใชประกาศนี้ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2/2549 เปนตนไป 
 
 
ประกาศ ณ วันท่ี  25  สิงหาคม พ.ศ. 2549 
 
 
      

 (ศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชีพสกุล) 
         รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ 
                          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ขอตกลงวาดวยการโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
วันท่ี...............เดือน...........................................พ.ศ.................. 

 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 
รหัสประจําตัว............................................เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
หลักสูตร................................................................สาขาวิชา...................................................................... 
คณะ...................................................................... อยูบานเลขท่ี...................................หมู........................ 
ตรอก/ซอย.............................................................ถนน............................................................................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.................................................................... 
จังหวดั...................................................................รหัสไปรษณีย..................................เปน  “ผูโอน” 
ขอโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหไวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีโดยมี          
(ช่ือคณบดี)............................................................ตําแหนง คณบดีคณะ.................................................... 
เปนตัวแทน “ผูรับโอน” สิทธิในทรัพยสินทางปญญาและมีขอตกลงดังนี้ 
 

1. ขาพเจาไดจัดทําวิทยานิพนธเร่ือง........................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงอยูในความควบคุมของ............................................................................อาจารยท่ีปรึกษา และ/หรือ
.....................................................................................................................อาจารยท่ีปรึกษารวม ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และถือวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2. ขาพเจาตกลงโอนลิขสิทธ์ิจากผลงานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการสรางสรรคของขาพเจาใน
วิทยานิพนธใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัย 

3. ในกรณีท่ีขาพเจาประสงคจะนําวิทยานิพนธไปใชในการเผยแพรในส่ือใดๆ ก็ตาม ขาพเจา
จะตองระบุวาวิทยานิพนธเปนผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีทุกคร้ังท่ีมีการ
เผยแพร 

4. ในกรณีท่ีขาพเจาประสงคจะนําวิทยานิพนธไปเผยแพร หรือใหผูอ่ืนทําซํ้าหรือดัดแปลง
หรือเผยแพรตอสาธารณชนหรือกระทําการอ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 โดยมี
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คาตอบแทนในเชิงธุรกิจ ขาพเจาจะกระทําไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกอน 

5. ในกรณีที่ขาพเจาประสงคจะนําขอมูลจากวิทยานิพนธไปประดิษฐหรือพัฒนาตอยอดเปน
ส่ิงประดิษฐหรืองานทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ภายในระยะเวลาสิบ (10) ปนับจากวันลงนามใน
ขอตกลงฉบับนี้ ขาพเจาจะกระทําไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญานั้น พรอมกับไดรับชําระคาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิดังกลาว รวมถึงการจัดสรร
ผลประโยชนอันพึงเกิดขึ้นจากสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธในอนาคต โดยให
เปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การบริหารผลประโยชนอันเกิด
จากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2538 

6. ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธหรืองานทรัพยสินทางปญญาอื่นที่ขาพเจา
ทําขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนเจาของ ขาพเจาจะมีสิทธิไดรับการจัดสรร
ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การบริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 
2538 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผูโอนลิขสิทธิ์ 
       (....................................................) 
            นักศึกษา 
 
ลงชื่อ...................................................ผูรับโอนลิขสิทธิ์ 
       (....................................................) 

            คณบดี 
 
ลงชื่อ...................................................พยาน 
       (....................................................) 
 
 
ลงชื่อ...................................................พยาน 
       (....................................................) 
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King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
Agreement on Intellectual Property Rights Transfer for Postgraduate Students 

 
Date………………………………… 

 
 Name…………………………………………….Middle Name……………………..………... 
Surname/Family Name……………………………………………………………………………..…… 
Student Number……………………. who is a student of King’s Mongkut’s University of Technology 
Thonburi (KMUTT) in   Graduate Diploma   Master Degree   Doctoral Degree 
Program.......................................................................Field of Study........................................................ 
Faculty/School........................................................................................................................................... 
Home Address …………………………………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………………………....... 
Postal Code……………………………Country………………………………………………………... 

I, as ‘Transferer’, hereby transfer the ownership of my thesis copyright to King’s Mongkut’s 
University of Technology Thonburi who has appointed (Dean’s name) 
.…….......................................................Dean of Faculty of………………………….....................to be 
‘Transferee’ of copyright ownership under the ‘Agreement’ as follows.  

 
1. I am the author of the thesis entitled...................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
under the supervision of ............................................................................................................................ 
who is my supervisor, and/or……………………………………………………………………..……... 
who is/are my co-supervisor(s), in accordance with the Thai Copyright Act B.E. 2537. The thesis is a 
part of the curriculum of KMUTT.  

2.  I hereby transfer the copyright ownership of all my works in the thesis to KMUTT 
throughout the copyright protection period in accordance with the Thai Copyright Act B.E. 2537, 
effective on the approval date of thesis proposal consented by KMUTT.    

3. To have the thesis distributed in any form of media, I shall in each and every case stipulate 
the thesis as the work of KMUTT. 
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4. For my own distribution of thesis or the reproduction, adjustment, or distribution of thesis 
by the third party in accordance with the Thai Copyright Act B.E. 2537 with remuneration in return, I 
am subject to obtain a prior written permission from KMUTT.   

5. To use any information from my thesis to make an invention or create any intellectual 
property works within ten (10) years from the date of signing this Agreement, I am subject to obtain 
prior written permission from KMUTT, and KMUTT is entitled to have intellectual property rights on 
such inventions or intellectual property works, including entitling to take royalty from licensing 
together with the distribution of any benefit deriving partly or wholly from the works in the future, 
conforming with the Regulation of King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi Re the 
Administration of Benefits deriving from Intellectual Property B.E. 2538.  

6. If the benefits arise from my thesis or my intellectual property works owned by KMUTT, I 
shall be entitled to gain the benefits according to the allocation rate stated in the Regulation of King 
Mongkut’s Institute of Technology Thonburi Re the Administration of Benefits deriving from 
Intellectual Property B.E. 2538.  

 
 

Signature...................................................Transferor 
           (....................................................) 
                 Student 
 
Signature...................................................Transferee 
           (....................................................) 
         Dean 
 
Signature...................................................Witness 
           (....................................................) 
 
 
Signature...................................................Witness 
           (....................................................) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เร่ือง หลักเกณฑการสงวิทยานิพนธฉบบัอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2544 
   

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการสงวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถ
สืบคนขอมูลวิทยานิพนธเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการทําดิสเก็ตวิทยานิพนธ พ.ศ. 2540 ลงวันท่ี 
23 เมษายน 2540 และใหสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในรูปเลมและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายใหสํานักหอสมุด โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 

1. การสงวิทยานิพนธฉบับอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมวิทยานิพนธตั้งแต 6 หนวยกิต                    
ขึ้นไป ซึ่งอาจเรียกชื่ออยางอื่น เชน สารนิพนธ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาปญหา                     
วิจัย ฯลฯ 

 2. แฟมขอมูลวิทยานิพนธ 
  2.1  ตองอยูในรูปแบบของ PDF File 
  2.2  แฟมขอมูลตองสมบูรณเหมือนตนฉบับ 
 3. แบบและขนาดของตัวอักษร  
  3.1  สําหรับวทิยานิพนธภาษาไทย ใหใช AngsanaUPC ขนาด 16 
  3.2  สําหรับวทิยานิพนธภาษาอังกฤษใหใช Times New Roman ขนาด 12 
  3.3  สําหรับวทิยานิพนธท่ีมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใช AngsanaUPC ขนาด 16   
 4. ใหใชประกาศนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 
  ปการศึกษา 2544 เปนตนไป 
 

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2544 
 
 
 

                 (รองศาสตราจารย ดร.ไกรวุฒ ิ เกียรติโกมล) 
            รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ 
                 ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

             มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 






